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Nãscut în anul 1818, la Piteºti — a decedat la 8 iunie 1892, în Bucureºti. Fiu
al stolnicului Constantin (Dincã) Brãtianu din Piteºti. Frate mai mare al lui Ion
C. Brãtianu.
Primele cursuri ºcolare le-a urmat la Piteºti, cele secundare la Colegiul „Sf. Sava“

din Bucureºti. Bacalaureatul l-a trecut la Paris, în 1835. În capitala Franþei a frec-
ventat un an universitar Facultatea de Medicinã, s-a înscris dupã aceea la ºcoala
Normalã, pentru ca în final sã se decidã pentru Facultatea de Drept (din anul 1841).
În acei ani a audiat ºi cursurile marilor filoromâni Jules Michelet ºi Edgar Quinet,
la Collége de France.
Împreunã cu alþi colegi de generaþie aflaþi la studii în Franþa, a activat în „So-

cietatea pentru Învãþãtura Poporului Român“ (din august 1839), în cadrul „Societãþii
Studenþilor Români de la Paris“ (din decembrie 1845), cum ºi în „Însocierea
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Lazarianã“ (din noiembrie 1847) pentru promovarea învãþãmântului public în
þãrile române. Colaborãri în presa francezã: Le National, La Revue independente.
Intrat în francmasonerie, a fãcut parte din lojile „L’Athénée des Etranges“ ºi

„La Rose du parfait silence“. Atent ºi activ la evenimentele paºoptiste din Paris.
În aprilie 1848 a revenit în þarã, unde a fost cooptat în Comitetul revoluþionar

din Muntenia (la 10 mai 1848). Trimis al Guvernului provizoriu paºoptist ca
agent diplomatic pe lângã Guvernele de la Viena ºi Budapesta; mai mult,
primind chiar împuternicirea de a reprezenta interesele Guvernului revoluþionar
pe lângã „diversele puteri prietene din Europa“.
Odatã revoluþia înãbuºitã, D. Brãtianu a luat drumul exilului. Membru al

Comitetului Revoluþionar Român de la Paris, a devenit unul din cei mai
percutanþi propagandiºti în presã ºi pe lângã Cancelariile europene, fãcând
cunoscutã lupta românilor pentru unitatea naþional-statalã.
O contribuþie însemnatã a avut ºi în Comitetul Central Democratic European

de la Londra (începând cu 11 septembrie 1851), condus de Giuseppe Mazzini.
În Franþa fiind, D. Brãtianu ºi-a reluat activitatea în cadrul „Societãþii

Studenþilor Români de la Paris“, redactând ºi publicând srisoarea Cãtre scriptori
ºi dãnuitori ai Societãþii, în anul 1851. ºi tot în anul 1851, la Paris, i s-a publicat
în broºurã polemica sa purtatã în presa francezã cu emigrantul ungur Daniel
Iranyi, sub titlul Lettres hongor-roumaines. Dupã cum, zece ani mai târziu, la 1861,
a prefaþat cu „douã epistole adresate emigraþiunei ungare“, lucrarea românului
ardelean Pompilius Piso, Chestiunea Românilor de peste Carpaþi.
În vara anului 1857 a putut sã revinã în þarã, unde a fost ales deputat, secretar

ºi raportor al Divanului ad-hoc rostuit pentru a expune în faþa Europei, dorinþele
românilor din cele douã þãri surori nefiresc separate. A fãcut parte din Adunarea
Electivã a Munteniei care la 24 Ianuarie 1859 a pecetluit prin votul sãu Unirea
Principatelor Moldova ºi Muntenia sub un singur Domnitor.
Sub Domnia lui Alexandru Ioan I Cuza, în primii ani a fost chiar unul dintre

cei mai iscusiþi emisari pe care Prinþul Unirii i-a trimis în capitalele marilor þãri
europene, ca sã pledeze în favoarea recunoaºterii ºi consolidãrii faptului împlinit
la 24 Ianuarie 1859. Pentru ca în ultimii ani de Domnie ai lui Cuza Vodã, Dumitru
Brãtianu sã se evidenþieze ca unul dintre cei mai îndârjiþi complotiºti ai „mon-
struoasei coaliþii“, care a dus la actul detronãrii din noaptea de 10/11 februarie
1866.

Noua Domnie i-a procurat lui D. Brãtianu unele satisfacþii, însã nu chiar
dupã aºteptãri. A devenit întâiul primar general ales al Capitalei (1 martie
1866–9 martie 1867) ºi a fost ales vicepreºedinte al Constituantei din anul 1866,
care a dezbãtut ºi adoptat Constituþia României, elaboratã în cel mai democratic
spirit european.
Cum mai toþi paºoptiºtii au cãpãtat în anii lungi ai exilului solide deprinderi

diplomatice, Dumitru Brãtianu s-a prenumãrat ºi sub Domnia lui Carol I ca un
iscusit mesager al cauzei românilor, în strãinãtate. Scurt timp, a fost desemnat
ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice (1 martie–5 august 1867); interimar (din
1 martie 1867) ºi titular la Ministerul Lucrãrilor Publice (pânã la 13 noiembrie
1867), în Guvernele Constantin Al. Creþulescu ºi, respectiv, ªtefan Golescu.
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În preajma organizãrii solemnitãþii pentru constituirea Regatului Român, fratele
sãu Ion C. Brãtianu i-a trecut conducerea Guvernului naþional-liberal (la 10 aprilie
1881), spre a prezida istoricul act. A fost, prin urmare, un prim-ministru interimar
care atunci când a încercat sã-ºi ia menirea în serios ºi a propus un program
radical de guvernare, a fost trântit de la putere de Parlamentul coalizat (8 iunie
1881), facilitându-se, astfel, repedea revenire la Guvern a lui Ion C. Brãtianu.
Dumitru Brãtianu a fost membru fondator ºi cooptat în primul Comitet Executiv

al Partidului Naþional Liberal – PNL (în anul 1875).
Ani la rând ales deputat, senator în Parlamentul României.
Din octombrie 1878, vreme de trei ani, a îndeplinit cu bune rezultate funcþia

de trimis extraordinar ºi ministru plenipotenþiar al României la Constantinopol.
Cel care scrisese lui Mihail Kogãlniceanu la 1856, cã are „mare fricã, dar

speranþã ºi mai mare pentru mândra ºi necãjita noastrã patrie“, n-a ezitat sã intre
în conflict politic chiar cu fratele sãu, pe care îl acuza cã în lunga-i guvernare nu
a reuºit sã înfrâneze corupþia „mamelucilor“ din preajma sa. În campania iniþiatã
de el — prin ziarul Naþiunea (începând cu 17 iunie 1882) — în vederea creãrii
„unei atmosfere de virtute cetãþeneascã“, s-a desprins din PNL, a creat Partidul
Liberal Democrat pentru a-ºi uni forþele cu Partidul Liberal Conservator (al lui
Lascãr Catargiu ºi Gheorghe Vernescu) ºi cu radicalii conduºi de Gheorghe Panu
— în „Opoziþia Unitã“ ce a dus la cãderea Guvernului de 12 ani al lui Ion C.
Brãtianu, la 20 martie 1888.

Cei doi fraþi s-au împãcat la bãtrâneþe. Dumitru a revenit în PNL (26 martie
1890); dupã moartea fratelui mai mic a preluat el conducerea partidului (mai
1891), însã purificarea vieþii politice a României tot nu s-a putut face — erau
prea mari interesele ºi prea multã inerþie în clasa politicã a acelei epoci, cu tot
liberalismul ei de primã generaþie.

Dumitru C. Brãtianu a fost ºi a rãmas toatã viaþa un idealist, al cãrui entuziasm
însufleþeºte masele, pune în miºcare energiile creatoare ale unui popor; a fost ºi
un destoinic diplomat, desigur. Pe terenul realitãþilor, omul politic a lãsat —
generos ºi dezinteresat — întâietatea fratelui sãu, bineconturatul bãrbat de Stat
Ion C. Brãtianu; un pas înapoi elegant care s-a fixat ca atare într-o luminoasã paginã
de istorie naþionalã. Un liberal radical doar de zenitul vieþii mântuit.

Scrieri: Dissertations sur le droit de propriété el sur les différents manieres
de l,acquérir. De la revendication et de l,

,
action publicienne (Paris, 1841); Les

Principautés danubiennes. Roumanie ou Moldo-Vlachie (Paris, 1843); Documents
Concerning the Question of the Danubian Principalitiés to the English Parliament,
by D. Bratiano, insrudet with a special mission by the Princely Lieutency of
Walachia to the Gouvernement of Her Majesty the Queen of Great Britain
(London, 1849); Walachia and Moldavia. Corespondance of D. Bratiano with
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Lord Dudley Contts Stuart. M. P. on the Danubian Principalities (Manchester,
1853); Lettres sur la circulaire de la Porte du 31 Juillet 1856, relative a la
réorganisation des Principautés (Berlin, 1857); Napoleon III (Bucureºti, 1873);
Uã datorie de cosciinþã cãtre þeara mea (Bucureºti 1877); Discurs rostit în
ºedinþa Senatului din 2 decembrie 1885, cu ocazia Rãspunsului la Mesajul Tronului
(Bucureºti, 1885); Manifestul Program al Partidului Naþional Liberal (Bucureºti,
1885); Din Arhiva lui Dumitru C. Brãtianu, vol. I–II, ediþie Alexandru Creþianu
(Bucureºti,1933–1934).

Dumitru C. Brãtianu,
prim-ministru
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