
  
 

DIN VIAȚA GENERALULUI TRAIAN DODA 
 

Traian Doda s-a născut din părinți țărani, în comuna Prilipeț, comit. Caraș-Severin, cercul 
Bozovici, la anul 1822. 

Urmând la studii, ca fiu ieșit din popor (grănicer), s-a nisuit (năzuit) cu toată râvna să se 
perfecționeze cât mai mult, și să fie astfel cât mai folositor, în primul rând neamului său, apoi patriei și 
societății, în genere. Pe cariera militară, (pe) care a îmbrățișat-o cu toată ardoarea sufletului său 
străduitor, a înaintat în curând de la treaptă la treaptă, ajungând la poziții tot mai distinse. Inteligența, 
zelul și caracterul său ferm i-au fost singurul patron, afară de curajul bărbătesc, prima virtute militară 
în vremuri de război. 

Dovadă despre această virtute a dat în cele patru războaie (dela 1848, 1859, 1863 și 1866), la 
care a participat și în urma cărora a fost distins cu decorațiuni acordate de Maiestatea Sa monarhul, al 
cărui credincios soldat a fost. 

La anul 1840 Traian Doda a fost numit locotenent, la 1848 căpitan, în 1854 maior, iar la 1860 
a fost numit șef al statulul major; la 1866 a fost numit general și comandant al cetății Cracovia.  În 
anul 1872 s-a pensionat, iar la 1874 grănicerii cercului Caransebeș, 1-au ales deputat dietal și în 1880, 
președinte al comunității de avere. Ce talent militar a fost generalul Doda, rezultă și din faptul că între 
atâtea ilustrități militare, între atâți prinți și aristocrați, șef al statului major el a fost numit, deși era de 
origine țărănească și în etate numai de 38 ani. 

După ce s-a retras din oștire, a avut ca president al comunității de avere grănicerești, un mare 
și impunător rol politic și social în viața românilor din Banat. 

Jalea adâncă, ce a cuprins întreagă românimea la auzul știrii neașteptate a morții generalului 
Traian Doda, s-a manifestat într-un mod demn cu ocasiunea înmormântării distinsului bărbat, 
participând multe mii de români din toate părțile și pontificând însuși P. S. Sa, părintele episcop al 
Caransebeșului, Nicolae Popea, cu asistență numeroasă. 

Sentimentele înalte patriotice și românești, ce le-a manifestat și propagat în sânul poporului 
nostru generalul Traian Doda și care, dee Cerul, să încolțească și să se întărească din zi în zi mai mult, 
vor forma cununa nepieritoare a faptelor sale și vor ține întotdeuna vie memoria lui între noi! 

Din scrierile răposatului general Traian Doda. După "Dreptatatea", surorile răposatului au 
concrezut  (încredințat) unui comitet sub presidiul locot. mareșal campestru T. cav. de Seracin editarea 
unei părți a scriptelor distinsului general. Sântem siguri, că acelea vor întâmpina la publicul romanesc 
cel mai viu interes. 
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