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Димитър Шишманов (наричан Таки) е най-малкият син на Емануил Шишманоглу и
съпругата му Екатерина, по баща Пешакова. Роден е във
Видин
на 17 ноември 1832 г. Завършва
килийното училище
при църквата „Свети Панталеймон” във Видин, след което подобно на братята си е
изпратен да завърши Търговската академия в банатския град Темешвар, където
Шишманови поддържали и търговска кантора.
По всичко изглежда, че за разлика от братята си Димитър не е имал търговски
наклонности. По тази причина като австрийски поданик, консерватор и патриот,
Димитър Шишманов се записва за доброволец в австрийската армия във войната срещу
италианското обединение и през 1848 г. се сражава под ръководството на ген. Йозеф
Радецки при Новара. По време на сраженията Димитър Шишманов получил две рани в
гърдите и поради това по-късно бил награден със сребърен и бронзов медал за
храброст и назначен за „цесарокралевски гренадирски фелдфебел“ в Прага.
След уволнението си от армията, Димитър Шишманов се завръща в България,
първоначално във Видин, а по-късно при брат си Александър в Свищов, където се
отдава на търговия и комисионерство. Покрай търговията Димитър се захваща и с
литературна дейност и през 1857 г. пише една драма с патриотично съдържание
„Добрият син”, а по-късно драмите „Годеж“ и „Добрият син“ и комедията „Пенчо
Кърлежът“. Като убеден поддръжник на правата на жените, през 1871 г. Шишманов
пише и първата пиеса, написана за жени „Добродетел и злоба. Фантазия в три
действия”, а също и една защита на женските права – „Няколко думи за длъжностите на
мъжа“. Освен с авторски произведения Шишманов се занимава и с преводи на Шилер.
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В Свищов Димитър се жени за Киреичи (Неделя) Божинова, дъщеря на богат търговски
партньор на Шишманови (и леля на големия български художник и карикатурист
Александър Божинов). През следващите години семейството им стои в основата на
всяко по-значимо обществено събитие. Така например Шишманов се включва в
създадената през 1872 г. масонска ложа „Хуманитас“, а през 1873 г. Шишманов създава
първото българско търговско училище. За жалост начинанието му с училището се
проваля, след като властите заподозират, че в училището се разпространяват
революционни идеи и го затварят. Притиснат и от търговските си неудачи, година
по-късно Димитър Шишманов обявява фалит.
Притиснат от обстоятелствата Димитър Шишманов преминава на ниско платена
чиновническа работа. Връзките на Шишманови все още обаче са достатъчно силни и не
след дългопристига покана от видинската община да стане преподавател по турски и
немски език във видинското училище. В отговор Шишманов пише: „Вие ми предлагате
едно нещо, което аз отдавна съм крил в сърцето си без да ви го съобщя, и това просто
от една зле разбрана срамежливост. Свята длъжност на секиго е да служи на рода си
въобще, но по-свята става тя, ако е възможно да се посвети на рожденият град, затова,
както отначало казах, аз на драго сърце приемам да се видя след 20 нещастни години
пак в обятията на милите ми съграждани, стига наградата ми да бъде такава, която да
обезпечава годишното смирено прихлебие на домочадието ми.“ След като се договаря
за сумата от 9000 гроша годишна заплата и след като получава един аванс, с който да
покрие дълговете си „още повече, че ступанката ми от притеглени болести е слаба и
треба да я оставя още малко в Свищов със средства за препитание“, Шишманов
заминава за Видин.
Подписът му стои под едно писмо от 2 ноември 1875 г. до училищното настоятелство, в
което съобщава, че е болен, но изразява надеждата си да оздравее и да попълни
пропуските в знанията на учениците като се занимава с тях допълнително в дома си.
Девет дни по-късно, на 11 ноември 1875 г., умира и бива погребан във видинските
гробища, оставяйки сьпругата си, двамата си сина (Иван и Емануил) и дъщеря си (Мара)
в крайна бедност. За Мара е известно, че е омъжвана два пъти – за руския офицер
Фьодор Курганович и по-късно за неговия сънародник А. Зверев. От двата си брака има
общо четири деца – Тамара, Лида, Катя и Димитър.
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