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Rezumat 

 

La începutul secolului al XX-lea, Biserica Ortodoxă Română era autocefală și 

funcționa în cadrul statului român în baza legii sinodale din anul 1872. Canonic și 

administrativ era condusă de Sfântul Sinod, care era prezidat de arhiepiscopul Bucureștilor ce 

purta titlul de Mitropolit Primat. În total cuprindea opt eparhii (București, Râmnic, Buzău, 

Argeș, Iași, Roman, Huși și Galați), grupate în două Mitropolii (a Ungrovlahiei cu sediul la 

București și a Moldovei, la Iași).  

 Arhiepiscopia Iașilor era a doua eparhie ca importanță în organigrama eclesiastică, 

titularul ei deținând și mitra mitropolitană a Moldovei. Istoria acestei instituții bisericești 

regionale în perioada 1909-1934 este legată de numele ierarhului Pimen Georgescu. Păstoria 

lui s-a remarcat prin implementarea unui set de măsuri de extindere a activității pastorale în 

afara cadrului liturgic. Principiul aflat la baza proiecției sale poate fi sintetizat prin dictonul 

latin ora et labora. În viziunea sa, misiunea clericală nu era doar soteriologică, ci și socială, 

implicând aspecte de ordin economic, moral, sanitar și cultural ale vieții enoriașilor. 

 Perspectiva nu era însă în totalitate originală, ci se subscria mișcării inițiate de Spiru 

Haret pentru ridicarea economică și morală a satelor. Nu întâmplător, Pimen a fost înscăunat 

la Galați în 1902 și la Iași în 1909 cu sprijinul lui Haret, care deținea în ambele situații 

ministeriatul Instrucțiunii și Cultelor. Drept urmare, proiectul chiriarhal introdus în eparhia 

Iașilor de către ierarh constituia o adaptare eclesiastică a principiilor mișcării haretiste. 

 Principalele inovații aduse de proiect erau introducerea de conferințe protopopești 

trimestriale, conferințe pastorale anuale și cercuri preoțești lunare și a unui chestionar de 

inspecție prin care era contabilizată atât activitatea liturgică, cât și cea extraliturgică a 

clericilor din parohii. Modelul convocării în conferințe și cercuri era preluat după organizarea 

și coordonarea învățătorilor rurali de către Ministerul de Instrucțiune și Culte.  

 Filiația dintre mișcarea lui Haret și proiectul chiriarhal al mitropolitul Pimen, precum 

și colaborarea dintre ministru și prelat nu a fost surprinsă în lucrările de istorie. Nici 

activitatea ierarhului în fruntea instituției eclesiastice ieșene nu s-a bucurat de o prezentare 

exhaustivă în condițiile în care acesta a rămas cunoscut posterității prin supranumele de 

„mitropolit al războiului și al reîntregirii neamului românesc”, deși a fost în aceeași măsură 

„haretist” și activist pentru ridicarea economică și morală a satelor. 

 Un rol în cristalizarea acestei perspective de interpretare a activității sale l-a avut chiar 

ierarhul, care în anul 1934, cu ocazia sărbătoririi unui sfert de veac în scaunul mitropolitan de 

la Iași, a afirmat în ședința omagială a Sfântului Sinod că „cel mai însemnat timp al păstoririi” 



sale fusese „acel din Marele Război”
1
. De asemenea, supranumele de „mitropolit al războiului 

și al reîntregirii neamului românesc” l-a primit post mortem chiar din partea Regelui Carol al 

II-lea, într-o evocare din anul 1935
2
. 

Cea mai importantă scriere dedicată activității sale este monografia realizată de către 

Aurel Pentelescu și Gavril Preda, care deși păstrează cheia interpretativă lansată de către 

prelat în 1934, constituie o cercetare istorică profesionistă ce a constituit un etalon pentru 

demersul nostru în privința aspectelor cronologice.  

Cei doi istorici au împărțit arhipăstorirea mitropolitului din capitala Moldovei în trei 

etape, și anume: 1909-1916, 1916-1919 și 1925-1933
3
, evenimentele dintre 1919-1925 fiind 

legate de etapele 2 și 3. Prima parte cuprinde instalarea ierarhului la Iași, principalele reforme 

instituite în eparhie și pregătirea  instituției pentru timpul de război; cea de-a doua, susținerea 

efectivă a efortului de război; iar ultima, rolul său și al eparhiei în noua organigramă a 

Bisericii Ortodoxe Române din România Mare. 

Analiza noastră se limitează la primele două etape deoarece ne-am propus să 

surprindem fundamentele inițiativelor chiriarhale din timpul primei conflagrații mondiale 

pentru care ierarhul a primit supranumele de „mitropolit al Războiului și al reîntregirii 

neamului românesc”. 

În primul rând, am analizat proiectul arhiepiscopal al mitropolitului Pimen Georgescu 

implementat în Arhiepiscopia Iașilor după anul 1909. Ca subdirecții în acest sens, am căutat 

să surprindem atât modul în care inițiativele chiriarhale erau influențate de puterea politică, 

cât și gradul de îndeplinire a acestora de către preoți. 

 În al doilea rând, am urmărit activitatea instituției mitropolitane în timpul Primului 

Război Mondial. Aici ne-am concentrat pe modul în care clericii din parohii au fost pregătiți 

pentru perioada campaniei militare și pe numeroasele ordine pe care ierarhul le-a dat 

subordonaților săi din parohii între 1916-1918. Ne-am oprit în mod special asupra a două 

dintre aceste ordine, și anume, primul legat de asistența religioasă a spitalelor și al doilea, de 

suplinirea învățătorilor mobilizați. Analiza modului de îndeplinire a acestor două însărcinări 

are o importanță din punctul de vedere al funcționării instituționale, din moment ce asistența 

religioasă a fost supravegheată de ierarhia bisericească, pe când suplinirea din școli, nu. 

 În al treilea rând, ne-am propus să expunem activitatea Serviciului Religios al Armatei 

ca instituție înființată la inițiativa mitropolitului Pimen. Aici observăm influența pe care 

                                                             
1 Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, Mitropolitul Pimen Georgescu, viața și înfăptuirile sale, 1853-1934, Ediția a 

II-a, Editura Karta-Graphic, Ploiești, 2010, p. 17. 
2 Ibidem, p. 190. 
3 Ibidem, p. 90-107; 108-140; 141-164. 



ierarhul moldav a avut-o asupra funcționării instituției eclesiastice militare și modul în care 

clericii mobilizați din Arhiepiscopia Iașilor și-au îndeplinit misiunea în armată.  

 În urma atingerii acestor trei obiective rezultă o perspectivă exhaustivă asupra modului 

de funcționare al chiriarhiei ieșene în perioada 1909-1918, din care reies atât influențele 

politice asupra acțiunilor instituției, cu perspectiva și activitatea mitropolitului ca lider 

religios, cât și gradul de implicare al subordonaților, protopopi și preoți de parohie, în cadrul 

inițiativelor chiriarhale. 

Cercetarea noastră are la bază documente din Arhiva Mitropoliei din Iași. Cercetarea 

metodică a acestora ne-a ajutat să creionăm realitățile eclesiastice din Arhiepiscopia Iașilor de 

la începutul secolului al XX-lea și să obținem o nouă perspectivă asupra implicării clericale în 

susținerea efortului românesc de luptă din Primul Război Mondial. 

Teza se structurează pe trei capitole conform celor trei obiective principale ale 

cercetării. În prima parte, analizăm Proiectul arhiepiscopal al mitropolitului Pimen 

Georgescu (1909-1914); în cea de-a doua, Adaptarea numitului proiect la timpul de război 

(1914-1918), iar în ultima parte, Dezvoltarea sau aplicarea aceluiași proiect în Armata 

Română. 

 În primul capitol conturăm proiectul arhiepiscopal al chiriahului Pimen din trei 

perspective. În primul subcapitol, intitulat Haretismul mitropolitului Pimen, tratăm despre 

colaborarea dintre Spiru Haret și ierarh, în planul personal și al adeziunii la mișcarea de 

ridicare a satelor.  

În următoarele două subcapitolele prezentăm introducerea în eparhia Iașilor a 

proiectului chiriarhal de inspirație haretiană. Împărțirea are legătură cu schimbarea guvernului 

liberal cu unul conservator. Drept urmare, în subcapitolul al doilea urmărim Implementarea 

proiectului între înscăunarea mitropolitului Pimen și sfârșitul guvernării liberale în decembrie 

1910, iar în cel de-al treilea Continuarea aceluiași proiect până la izbucnirea Primului Război 

Mondial.  

 Ultimul subcapitol și a treia direcție de analiză a primului capitol vizează modul în 

care preoții au răspuns ordinelor chiriarhale, utilizând în acest sens documentele statistice ale 

instituției mitropolitane privitoare la îndeplinirea sarcinilor de către subordonații din parohiile 

eparhiei. 

 În cel de-al doilea capitol expunem de asemenea trei aspecte. În prima parte observăm 

pregătirea instituțională a preoților pentru timpul de război, iar în cea de-a doua, ordinele 

chiriarhale din perioada 1916-1918 către preoții de mir pentru Susținerea efortului de război. 

La final, ca și în capitolul precedent, prezentăm modul în care  clericii din parohii au dus la 



îndeplinire directivele mitropolitului. În acest sens, am analizat două activități în care au fost 

implicați parohii, și anume asistența religioasă a spitalelor militare și militarizate în 

subcapitolul al III-lea și suplinirea învățătorilor mobilizați în cel de-al IV-lea. 

 În ultimul capitol am avut în vedere două direcții și anume: influența exercitată de 

mitropolitul Pimen asupra instituției preoților de armată și modul de selecție și de îndeplinire 

misiunii în armată de către clericii mobilizați din Arhiepiscopia Iașilor. Prima direcție o 

creionăm în primul subcapitol dedicat rolului ierarhului la înființarea și funcționarea 

Serviciului Religios al Armatei Române între 1915 și 1918. 

Cea de-a doua direcție, privitoare la preoți, o expunem în ultimele două subcapitole ale 

tezei. În acestea prezentăm, pe o parte, procesul de selecție a clericilor mobilizați la 

recomandarea chiriarhiei ieșene, iar pe alta, activitatea preoților de armată din Arhiepiscopia 

Iașilor plecând de la critica modului în care aceasta a fost prezentată în istoriografie. 

 Lucrarea are atașate nu mai puțin de 19 anexe care întăresc și secundează 

demonstrațiile din text. Primele nouă constituie dovezi ale interesului manifestat de către 

ministrul de Instrucțiune și Culte, Spiru Haret pentru educația și implicarea extraliturgică a 

preoților pentru ridicarea economică și morală a satelor. 

 Următoarele două anexe, numerele 10 și 11, oferă o mostră asupra modului în care 

mitropolitul Pimen și-a ales protopopii după înscăunarea la Iași pe baza implicării lor în 

acțiunile mișcării haretiste. Cele două documente reproduse de noi privesc cazul primului 

protopop de Dorohoi ales de noul chiriarh în 1909, preotul Gheorghe Nepotescu. 

 Anexa 12 trece în revistă preoții Arhiepiscopiei Iașilor care au activat în perioada 

1909-1920, potrivit listelor de chemare și de prezență la conferințele pastorale din anii 1909-

1915 și 1920. Pentru completarea informațiilor descoperite în documentele arhivei 

mitropolitane, am folosit și lucrarea preotului Daniel Danielescu privitoare la hirotoniile în 

diacon și preot din eparhie între 1875 și 1985
4
. Numărul total al preoților cuprinși în lista 

noastră este de 700, oferind detalii despre statutul lor de parohi sau supranumerari, parohiile 

la care activau, studiile absolvite etc. 

Anexa 13 prezintă notele obținute de către preoți în urma scrierii tezelor pentru 

conferințele pastorale din anii 1911-1914. În condițiile în care aceste conferințe au constituit o 

parte a programului arhipastoral, rezultatele lor reprezintă un etalon pentru înțelegerea 

gradului lor de adeziune la directivele chiriarhale. Anexa 14 se situează în același registru, 

oferind informații despre sumele adunate de către preoții parohi în urma pastoralei 

                                                             
4 Daniel Danielescu, „Luați Duh Sfânt...”, Condica hirotoniilor în diacon și preot din Arhiepiscopia Iașilor 

(1875-1985), Editura Doxologia, Iași, 2012. 



chiriarhului de a face colectă cu listă de subscripție pentru ridicarea unui monument lui Spiru 

Haret.  

Ultimele cinci anexe privesc preoții care au activat în Serviciul Religios al Armatei 

Române. Constatând, în cadrul cercetării noastre, că numărul slujitorilor altarelor mobilizați 

în campania 1916-1918 nu este cunoscut cu exactitate, am prelucrat în anexa 15, trei liste cu 

numele preoților numiți în armată și am obținut un număr total de 283. Prima dintre liste se 

găsește în raportul protopopului Constantin Nazarie către Sfântul Sinod din anul 1920
5
; cea 

de-a doua, în lucrarea lui Grigore N. Popescu și cuprinde unitățile militare cu numele 

preoților
6
; iar cea de-a treia, în Arhiva Mitropoliei din Iași, fiind un document cu caracter 

secret și anume, Ordinea de bătaie a Armatei Române de la sfârșitul anului 1917 cu 

dispunerea confesorilor la regimente
7
. Din cei 283, Grigore N. Popescu a dat de înțeles că 45 

au primit ordin de numire, dar că nu au activat la unități din diferite motive. Numele acestora 

se găsesc în anexa 16. 

În condițiile în care nu aveam informații despre toate regimentele la care au activat 

preoții mobilizați din eparhia Iașilor, am prelucrat lista lui Grigore N. Popescu, și astfel am 

obținut un tabel cu unitățile militare pe la care a trecut fiecare preot în timpul campaniei, pe 

care l-am redat în anexa 17. 

 Penultima anexă, cu preoții mobilizați la recomandarea chiriarhiei ieșene, am realizat-

o pe baza informațiilor analizate în dosarele din arhiva mitropolitană. În final, am atașat 

raportul preotului Constantin Constantinescu de la Hârlău către chiriarhul Pimen despre 

activitatea sa din timpul campaniei la Regimentul 77 și, după reorganizarea Armatei Române, 

la 69/77 Infanterie între 15 august 1916 și 28 mai 1918. Importanța acestei mărturii este 

semnificativă în condițiile în care până în prezent informațiile despre activitatea acestui preot 

sunt fragmentare. 

Drept urmare, aproape toate demonstrațiile cercetării noastre sunt întărite prin 

informațiile cuprinse în aceste 19 anexe. Mai mult decât atât, ele constituie instrumente de 

lucru indispensabile pentru analiza sistematică a trecutului instituției mitropolitane și a 

clerului din Arhiepiscopia Iașilor de la începutul secolului al XX-lea. 

Demersul nostru doctoral oferă astfel o prezentare inedită asupra funcționării eparhiei 

centrale a Mitropoliei Moldovei în perioada 1909-1918 și noi interpretări în privința implicării 

                                                             
5 Constantin Nazarie, Activitatea preoților de armată în campania din anii 1916-1919, Imprimeria Ministerului 

Cultelor și Artelor, București, 1920, p. 36-90. 
6 Grigore N. Popescu, Preoțimea Română și întregirea neamului, volum I, Chipuri, fapte, suferințe și pilde 

pentru viitor ,Tipografia Vremea, București, 1940, p. 116-140. 
7 AMMB, fond Cancelarie, dosar 81/1916, volum VII, f. 93-103. 



eclesiastice în susținerea efortului de luptă din timpul Primului Război Mondial. Atât 

adaptarea proiectului chiriarhal în anii 1914-1918, cât și extinderea lui în Armata Română 

între 1915 și 1918, pe lângă faptul că surprind rolul major al mitropolitului Pimen Georgescu 

în principalele acțiuni bisericești din perioadă, constituie nouă contribuție la istoriografia 

Primei Conflagrații Mondiale bazată pe cercetarea documentelor din Arhiva Centrului 

Eparhial Iași. 

Rezultatele cercetării noastre sunt că noul mitropolit al Moldovei ales în anul 1909 era 

un colaborator al ministrului Spiru Haret în mișcarea de ridicare economică și morală a 

satelor. Cei doi s-au cunoscut încă din perioada 1870-1872 când Haret era profesor de 

matematică la Seminarul Central din București, iar Pimen, pe atunci Petre, elev.  

Primele contacte profesionale au avut loc în anul 1887 când Pimen a primit un post de 

cadru didactic provizoriu la Facultatea de Teologie din București, Haret fiind la acel moment 

director general al învățământului în cadrul Ministerului Instrucțiunii și Cultelor. Un rol în 

apropierea dintre cei doi l-a avut Atanasie Mironescu, coleg și prieten al lui Pimen. 

O colaborare propriu zisă a fost inițiată începând cu anul 1898 în timpul primului 

ministeriat a lui Haret. În contextul alegerii lui Atanasie Mironescu în scaunul episcopal de la 

Râmnic, postul eliberat de acesta de director al Internatului Teologic a fost ocupat cu acordul 

lui Haret de către Pimen. 

Ulterior, în cel de-al doilea ministeriat, l-a propulsat pe fostul său elev în funcția de 

episcop al Dunării de Jos în anul 1902. La acel moment, Haret începuse implementarea 

primelor măsuri pentru ridicarea economică și morală a satelor. La rândul său, Pimen aderase 

la mișcarea inițiată de ministru în condițiile în care în cuvântarea de la înscăunare, a făcut 

făcut referire la principalele deziderate haretiste. În perioada 1902-1908 a rămas fidel acestei 

mișcări, astfel că la începutul anului 1909, Haret l-a ajutat din nou să ocupe scaunul 

mitropolitan de la Iași.   

Despre rolul instituției Bisericii în mișcarea pe care o inițiase, Haret a expus punctual 

în lucrarea sa Chestia Țărănească publicată în anul 1905 că „preoții sătești” aveau 

posibilitatea „să devină agenții cei mai buni și mai utili în campania pentru ridicarea morală și 

materială a satelor”
8
. De asemenea, într-o scrisoare către preotul Teodor Bălășel din anul 1907 

a notat despre „rolul bisericii în viața publică și economică a țării”, că activitatea acesteia nu 

putea fi limitată la „serbarea liturghiei”, ci avea datoria „să contribuie în mod puternic la 

                                                             
8 Spiru C. Haret, Chestia Țărănească, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, București, 1905, p. 72-73. 



înălțarea și fericirea țării”
9
. Aceste idei haretiene s-au aflat la baza proiectului chiriarhal 

implementat de către mitropolitul Pimen în Arhiepircopia Iașilor. 

Începând cu anul 1909, ierarhul a introdus în eparhia din capitala moldavă conferințe 

protopopești și conferințe pastorale, cercuri preoțești, un chestionar de inspecție care 

cuprindea întrebări despre majoritatea direcțiilor pe care proiectul său arhipastoral de 

promova și a trimis numeroase ordine și directive către preoți de a soluționa probleme de 

ordin religios, moral, cultural, economic, sanitar etc.  

Acest program de arhipăstorie nu a fost realizat la modul în care Pimen îl disiminase 

din cauza implicării parțiale a preoților. Îmbunătățirile aduse de conferințele pastorale și 

cercurile preoțești, deși apreciabile, nu au produs o transformare majoră a modului de 

îndeplinire a sarcinilor și directivelor chiriarhale. 

Izbucnirea Primului Război Mondial pe continent a determinat chiriarhia ieșeană să 

întreprindă o serie de măsuri programatice pentru a pregăti clerul eparhiei pentru o eventuală 

intrare a României în luptă. Pentru evitarea discursului public intervenționist, directivele din 

perioada neutralității au fost comunicate subordonaților în sistem închis prin intermediul 

conferințelor protopopești și pastorale, precum și a cercurilor preoțești.  

Cea mai importantă acțiune de pregătire din eparhie a fost utilizarea conferințelor 

pastorale generale din anul 1915 pentru propagarea ideilor de susținere a efortului de război 

de către preoți. În cadrul acestora, clericii și-au uniformizat discursul intervenționist, fiind  

descurajate poziționările contrare. Această măsură a fost singulară în rândul chiriarhiilor 

Bisericii Ortodoxe Române. Abia un an mai târziu Arhiepiscopia Bucureștilor a luat o decizie 

similară, însă conferințele preoțești nu au mai avut loc din cauza intrării României în luptă. 

 După mobilizarea generală a Armatei Române, administrația eclesiastică ieșeană s-a 

remarcat, de asemenea, între eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, printr-o serie de măsuri de 

susținere a cauzei românești. Preoții au avut obligația să implementeze un program liturgic 

special, să suplinească învățătorii mobilizați, să ofere asistență religioasă soldaților răniți din 

spitalele militare instalate în parohiile lor, să organizeze comitete agricole care să realizeze 

lucrările de toamnă și de primăvară pe terenurile soldaților mobilizați, să colecteze bani și 

obiecte pentru armată, Crucea Roșie, Familia Luptătorilor, orfani, invalizi, tuberculoși etc. 

Dintre aceste măsuri, asistența religioasă a spitalelor s-a bucurat de o atenție deosebită din 

partea chiriarhului Pimen, care l-a însărcinat pe vicarul mitropolitan Antim Petrescu să  

organizeze și să supravegheze serviciul pe raza orașului Iași.  

                                                             
9 Teodor Bălășel, Scrisori de la Spiru C. Haret, Tipografia „Gutenberg”, București, 1914, p. 16-17. 



Până la începutul lunii martie a anului 1917, implicarea chiriarhală în susținerea 

războiului a fost totală. Refuzul primit de mitropolit din partea ministrului de Instrucțiune și 

Culte, Ion Gheorghe Duca, de a merge să viziteze trupele în refacere staționate în cuprinsul 

eparhiei sale, l-a determinat pe ierarh să își schimbe atitudinea față de implicarea clericilor în 

susținerea războiului. Astfel, după această dată, poate fi vorba mai degrabă de o implicare din 

vocație, nu din obligație instituțională. 

Despre modul în care preoții au dus la îndeplinire aceste inițiative, chiriarhia nu a avut 

o evidență în timpul campaniei militare. Abia la finalul războiului a cerut protopopilor și 

preoților să trimită rapoarte despre evenimentele și sarcinile îndeplinire. Singurele inițiative în 

cazul cărora am identificat informații complete au fost adeziunea clericilor la Societatea 

Ocrotirea Orfanilor de război și îndeplinirea obligației de a scrie raportul despre timpul de 

război în anul 1919. În cadrul acestora implicarea preoților a fost similară cu cea din anii 

1909-1914, și anume: un procent între 10 și 20% dedicați și meritorii, o majoritate de 60-70% 

care îndeplineau sarcinile formal și aproximativ 20% neimplicați. Chiar și în aceste condiții, 

contribuția generală la nivel de eparhie pe oricare dintre directive nu a fost nesemnificativă în 

contextul timpului de război. 

În privința înființării Protoieriei Armatei, decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române din 15 mai 1915 a însemnat o inovație doar din punct de vedere instituțional. Atât în 

timp de pace, cât și în cel de război unitățile militare românești fuseseră deservite și până la 

acel moment de către preoți. Hotărârea sinodală nu a făcut decât să stabilească criteriile de 

selecție a confesorilor de armată și să le ofere o minimă organizare. 

 Inițiativa înființării instituției eclesiastico-militare a aparținut mitropolitului Pimen 

Georgescu, care încă din anul 1903 a avut primele inițiative de coordonare a activității 

preoților de la garnizoanele din eparhia Dunării de Jos, unde era episcop la acea vreme. În 

contextul izbucnirii Marelui Război pe continent și a pregătirilor militare pentru o eventuală 

intrare în luptă, Marele Stat Major al Armatei Române a dispus regimentelor mobilizarea de 

preoți fără a solicita acordul chiriarhilor. 

 Scăparea liderilor militari a fost exploatată de către ierarhul moldav, care a solicitat 

audiență la Regele Ferdinand și a inițiat demersurile pe lângă Sfântul Sinod pentru înființarea 

noii instituții. Organisme similare existau deja în armatele austro-ungare, germane, franceze și 

ruse.  

Reușita inițiativei prelatului a fost favorizată de contactele pe care acesta le avea în 

rândul foștilor colaboratori ai lui Spiru Haret, în special cu Petre Gârboviceanu, directorul 



Administrației Casei Bisericii. Nu întâmplător, în fruntea serviciului a fost numit Constantin 

Nazarie despre care există mărturii că fusese „mult apreciat de către Haret”. 

 Instituția nou creată a avut dublă subordonare, eclesiastică și militară. În organigrama 

bisericească a avut statut de protopopiat, iar în cea militară, a fost subscrisă eșantionului al III-

lea de la partea activă al Marelui Cartier General. Într-o primă fază, protopopul Nazarie a fost 

încadrat în rândul consilierilor militari, iar ulterior a fost asimilat gradului de colonel. 

 Preoții la rândul lor au primit grade militare ofițerești, fiind subordonați astfel 

comandanților militari de la unitățile unde au activat. Din punct de vedere eclesiastic, primeau 

ordine administrative din partea protopopului Nazarie, dar canonic au rămas sub autoritatea 

chiriarhilor din eparhiile lor. 

 Asemeni ideilor promovate de mișcarea haretistă, activitatea confesorilor s-a împărțit 

în religiosă sau bisericească și pastoral-militară sau extrabisericească. Latura extraliturgică 

manifestată în special prin cuvântări de încurajare a soldaților înainte și după lupte a constituit 

de altfel inovația introdusă odată cu instituționalizarea prezenței clericilor în Armata Română. 

 În concluzie, deși Haret a încetat din viață la sfârșitul anului 1912, ideile și principiile 

sale au fost perpetuate de către unii din foștii săi colaboratori. Pimen Georgescu s-a numărat 

printre ei, fiind singurul dintre ierarhii înscăunați în timpul ministeriatelor lui care a rămas în 

funcție până în timpul Primului Război Mondial. Astfel se explică unicitatea mitropolitului 

ieșean între ceilalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române în privința modului în care s-a 

implicat în susținerea efortului de luptă. Din acest punct de vedere, supranumele de 

„mitropolit al războiului și al reîntregirii neamului românesc” este legat și de personalitatea 

lui Spiru Haret și de mișcarea de ridicare a satelor care a promovat necesitatea implicării 

extraliturgice a instituției Bisericii Ortodoxe Române. 
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