
 

 

 
           

Dan TIPURIȚĂ 
 

  S-a născut în data de 8 decembrie 1943, în București, într-o familie de 

intelectuali. În adolescenţă a frecventat cenacul Theodor Neculuţă. A urmat liceul I.L. 

Caragiale. Era considerat poetul liceului, își recita poeziile proprii la serbările școlare.  

      A absolvit facultatea de Medicină Veterinară obţinând diploma de doctor 

veterinar. Începe activitatea în producţie ca director de fermă la o unitate de stat din 

apropierea Bucureștiului, întrerupând multă vreme legătura cu foștii colegi de cenaclu.  

A debutat la 16 ani  în revista  Luceafărul, apoi a publicat în special la rubrica ”Dintre 

sute de catarge”, condusă la acea vreme de poetul Gheorghe Tomozei.  

      În perioada 1971-1978 a frecventat sporadic cenaclurile literare ”Nicolae 

Labiş”, ”Săptămâna”, publicând în reviste. Deținând diverse funcții de conducere în 

Ministerul de resort timp de aproape 30 de ani nu a mai fost prezent în cercurile literare. 

În anii 80 i s-au publicat două cărți de specialitate la Editura Ceres.  

    

  Cărți publicate 

 

       La Editura Semne zece volume de poezie: Versuri de demult, Diamante pe 

coroana albă, Goodbye Florida, Vânzătorul de iluzii, Heterozis,  pe care le grupează apoi 

în Filogenie (volum antologic) și în continuare Plecați, Pământul se mută!, Cromozomi 

din genunchi de femeie, Magia eredității, Genetica îngerilor. Din 2016, la Editura Betta, 

publică volumele de poezie: A.D.N.-ul fericirii, Să ne iubim deșertăciunile, La 

sărbătoarea genei cu dragoste, vol.1, Dreptul de a fi neuitați, Influxuri exotice, 

Încoronarea macilor, Diastola zborului alb, Zâmbetul se naște în nervul vag, Endorfinele, 

Plexul solar precum și volumul de proză scurtă Triunghiul Bermudelor; În 2018, la 

Editura ePublishers, publică volumul La vest de stânca temporalului și are în editură al 

24-lea său volum, Castelul feromonilor. În 2020, la Editura Neuma publică volumul 

Cinica poeziei. 

 

  Prezență în antologii 

 

 Meridiane lirice-Antologia universală a poeților români contemporani, Editura Armonii 

culturale, 2012; Paradigme virtuale, Editura Pim, 2014; Antologie de cenaclu, Editura  

Cetatea cărții, 2015; Art and Humanities (Journal of the American Romanian Academy), 



 

Hayvard, CA 2016; Din universul poeziei romîne actuale ( antologie bilingvă româno-

turcă), Editura Betta, 2018; Culegătorul de petale  Editura Detectiv literar 2019; Poezia 

iubirii,  Editura Betta, 2019; Rația de libertate, Editura Betta 2019, volum de proză; 

Noaptea statuile întineresc, Editura Nemira, 2020 (Antologia filialei București a Uniunii 

Scriitorilor, coordonată de Horia Gârbea). 

 

 A fost evidenţiată originalitatea viziunii  ”biogenetice” asupra modului de a gândi și a 

scrie poezie. Critica literară îl consideră pe Dan Tipuriță ”fondatorul poeziei biogenetice 

sau a biopoemului”. 

 În prezent publică la diferite reviste literare, este membru în colectivul de redacție al 

revistei online Dialoguri Culturale. 

 

  Premii și diplome 

 

  Diploma de excelenţă oferită de revista literară Cetatea lui Bucur pentru anii  

2016 și 2019; Diploma de laureat al Cocursului Naţional de Poezie ”Radu 

Cârneci”(premiul III),  2019, publicându-i-se ca recompensă gratuit volumul Endorfinele 

de către Editura Betta. Diploma de laureat(premiul I) al Concursului Naţional de proză 

scurtă ”Nicolae Velea”, 2019, pentru care i s-a publicat gratuit la Editura Betta volumul 

Triunghiul Bermudelor. 

 

  Referințe critice  

 

  Întreaga lirică a lui Dan Tipuriţă este o epopee, împărţită în nenumărate 

cânturi, care dă semnele îmbucurătoare că încă se va continua, un cânt de dimensiuni 

fără margini, dar nu unul al nibelungilor sau al lui Roland, ci unul al cufundării în neant 

şi al reapariţiei din el, al tragicului îmbucurător al dizolvării spre reclădire, al presimţirii 

sunetelor de tobă în tăcerea desăvârşită, şi al zgomotului şi al furiei, cum ar fi zis 

Faulkner din care se va ivi tăcerea, extinţia întunericului afiinţei poetului dizolvat în 

cosmos şi a cosmosului întrupat în fiinţa poetului.  

      Caracteristic poeziei lui Dan Tipuriță este că mereu există o inventivitate 

rodnică a metaforei, o desprinderecu har de realul propriuzis: eschimoșii sunt ai recilor 

rațiuni, -lanii sunt ai gândurilor viforâte, iar igluurile ai propriului genunchi-, așadar 

nimic nu este al realității empirice, ci al viziunii poetice, care asamblează cu har date ale 

existenţei cu cele ale unui joc secund, cum ar fi zis Ion Barbu. 

     Este viziunea apocaliptică a unui segment de viață perceput de un poet 

remarcabil, considerat de critici fondatorul ”poeziei biogenetice”, care și de această dată 

reușește să transmită cititorului fiorul liric al unui alt mod de a percepe lumea sa. 

(Victor Atanasiu, critic literar). 

 

  Poetul Dan Tipuriță reușește o metamorfoză uluitor de îndrăzneață, aproape 

impudică în ochii esteticii tradiționale, printr-o evidențiere a părților anatomice 

proiectate în lumea exterioară și în lumea lăuntrică . 

  În acest proces, poetul reușește un miracol, o mică geneză a vieții și a omului 

în carne și oase cum se zice în univers, situație reflectată poetic prin viziunea medicului 

poet și a vocabularului introdus de el pentru prima dată în poezie.  



 

  Poezia biogenetică a poetului Dan Tipuriță este un rod al simțirii și al minții care 

percepe omul și lumea într-o viziune anatomică. Cu termenii de specialitate din profesia 

lui, el înnoiește limbajul poetic, păstrând nuanțele și proporțiile, cum marele poet Ion 

Barbu a adus din matemetică, geometrie și astronomie termeni care-i disting 

exprimarea originală. Poetul își gândește  poezia! (Ion Dodu Bălan, critic literar). 

 

  Socotind-o, la figurat vorbind, ca pe o fiinţă umană, poezia biogenetică  a 

domnului Dan Tipuriţă  vă va lua de mână şi vă va conduce prin ţara cromozomilor, prin 

ţinutul organelor hematopoetice, cele făcătoare de minuni sangvine, în castelul lacrimii, 

prin crângul luminos al surâsului, printre oglinzile citoplasmei, veţi fi îmbărbătaţi de 

clopotul pulsului de seară. 

  Şi chiar dacă în pupile va începe să vă înăbuşe fumul nevedeii veţi începe să 

simţiţi parfumul  unui vis ciudat, veţi coborî cele câteva trepte ale neuronilor şi veţi 

putea trăi  împreună cu autorul -Dreptul de a fi neuitaţi. (Geo Călugăru, scriitor, 

membru al Uniunii Scriitorilor). 

 

  Modernitatea expresiei literare, pe care unii ar cantona-o în detașamentul difuz, 

cu identitate incertă, al postmodernnismului, nu se rezumă doar la epatanta 

biogenetică, adică la schimbarea destinației sau a rutei unor termeni consacrați în 

jargon anatomic. Așadar, Dan Tipuriță nu este un simplu acar semantic: el propune o 

nouă fiziologie a sentimentelor. 

... fără nicio îndoială, Dan Tipuriță va rămâne ca autor al unui parcurs estetic încă 

neexperimentat, la noi, până în clipa de față, ceea ce nu este lucru puțin. „Deșertul 

deslușirilor biogenetice” (sub aura epidermei) îl recomandă și, totodată, îl obligă.  

  (Gabriel Cheroiu). 

 

    Poetul renunţă, sau ne propune renunţarea la speciile literare bineştiute, 

elegia/romanţa, imnul/oda, pamfle-tul, meditaţia şi, printr-un verslibrism cam fără nici o 

limită, ne înfundă în discurs neoratoric, în poezia de notaţie, într-o poezie de observaţie 

rece, abandontă în ghearele unui limbaj de prea multe ori ştiinţific, medical. 

  Ce mai rămâne? Rămâne totul. Se pot construi capodopere din deşeuri dacă ai talent 

şi, în definitiv, nu sunt capodoperele umanităţii, de la piramide şi poeme homerice, un 

soi ilustru de deşeuri aruncate în ochii sau în conştiinţa lumii? 

    Încă o dată şi de mai multe ori, nota bene, poetul „plexului solar” este de luat 

în seamă cu multă seriozitate, inclusiv prin varietatea măştilor pe care le propune şi le 

schimbă inclusiv cu dezinvoltură de prestigitator, măşti niciodată colorate strident, însă 

eficace, pregnante în jocurile sale textuale de strălucitoare energie. (Şerban Codrin-

scriitor). 

 

  Dan Tipuriță, poetul care a inventat poezia biogenetică, își propune să descrie 

lumea din interiorul creației pentru a o aduce într-un inteligibil accesibil doar aleșilor. 

Când vorbește despre formula lirică a acestei poezii, Dan Tipuriță nu se raportează la 

creație în sensul biblic al unicității ei, ci, mai degrabă, în sensul științific al universalității, 

al unității în diversitate. Instalat în interiorul creației, în lumea aceasta a celulelor, a 

hematiilor, hormonilor, enzimelor, neuronilor, ca o conștiință universală, el meditează 

asupra multiplului raport al omului cu lumea, ca microcosmos -corpul uman, și 



 

macrocosmos- lumea ca reprezentare obiectivă, în dubla relaționare spațială și 

temporală. 

  Povestea pe care o construiește în cuvinte Dan Tipuriță este propria poveste, 

acea „altă lume” în care aspiră să se regăsească în idealitatea ființei sale și în puritatea 

gândului creator. În lumea aceasta a idealității, cititorul virtual invitat de poet în casa 

poeziei sale poate vedea „o altă lume”, „desigur altceva”. Acest „desigur altceva”, crede 

poetul, „va cânta alt puls la corzile întinse”, iar înfiorările cărnii se vor resimți „pe tâmpla 

cu aripile ninse”. 

  În această poezie a celulei, a biologiei și a cărnii fremătătoare în pulsațiile ei 

vitale se află și vitalitatea spiritului, a ideii. Spiritul nu există în afara cărnii, iar 

dualitatea aceasta conține filosofia poetică a lui Dan Tipuriță, creatorul poeziei 

biogenetice. (Ana Dobre, critic literar). 

 

  Poetul Dan Tipuriță are o structură mai complexă și apăsat modernistă, adică 

postmodernistă, de poet solicitat de sfârșitul omului și perspective apocalipsei. 

Religiozitatea poeziei d-lui Dan Tipuriță se generează paradoxal, dintr-o viziune 

scientistă, foarte obiectivă asupra vieții, cu o rezoluție indestructibilă, de adevăr 

matematic, cum ne avertizează autorul din perspectiva poeziei biogenetice. 

  Domnia sa face parte din acei poeţi care au venit din afara filologiei, din afara 

literaturii, a trebuit să descopere literatura de la zero prin propriile intuiţii, propriile 

lecturi şi astfel a ajuns la adevărurile generale. 

Poezia sa are o voce personală, de aceea spun că este un poet foarte mare, un poet de 

rang înalt. (Aureliu Goci, critic literar). 

 

  Poezia biogenetică a lui Dan Tipuriţă tinde să se reverse în cititor cu scopul de 

a-l forma oarecum, el aduce o artă poetică implicată, întru totul interesantă – propune, 

de fapt, încren-gătura de poeme pe o temă dată, construcţia interioară ca energie 

creativă . 

  E o poezie autentică, scrisă cu grijă la construcţie, cantabilă pe alocuri, 

hrănindu-se aproape exclusiv, aş zice, din comparaţii, sau revărsându-şi asupra 

cititorului  metafora toren-ţială ce nu-ţi dă răgaz să te depărtezi de text şi imagini, te 

implică într-o lectură continuă. (Nicolae Georgescu, critic literar)  

 

  La Dan Tipuriță tematica este diversă, metaforele sunt bine controlate, suficient 

de originale. Fără a fi excentrice, cu personificări inteligibile: Acum toată clorofila 

vibrează/ întocmai ca dansul de nuntă al frunzei/ se aud cântând rădăcinile/ cu tonul grav 

al dansurilor nupțiale. Observația e fină. Deși dansul nupțial exaltă o bucurie care s-ar 

dori unică, el nu e lipsit de o anumită gravitate care-i dă măreția. De altfel poetul 

teoretizează plauzibil și convingător: se cunoaște drumul drept al cuvântului/ cel hărăzit 

cu magia salvării/ numai prin el/ deschidem porțile metaforei. 

     Dan Tipuriță cunoaște și el drumul drept al cuvântului, chiar dacă el îl mai pierde 

cu titluri stupefiante precum: În avalul laringelui.    

     Făcând totalul, Dan Tipuriță trece cu bine pragul celor 20 de volume.  

  (Horia Gârbea, președintele Filialei de Poezie a Uniunii Scriitorilor) 

 

 



 

  ... poezia biogenetică inventată de Dan Tipuriţă reprezintă o lirică de pionierat. 

Introducerea denumirii celulelor: globule roşii, neuroni etc nu este supărătoare întrucât 

autorul ştie că nu trebuie să se păstreze în abstracţiunile fizico-chimice ci să exprime 

relaţia lor cu sentimentele umane. Prin acestă contribuţie, poezia sa este neomodernă, 

dar nu postmodernă întrucât nu ia în răspăr idealurile umane. (Lucian Gruia, cronicar). 

 

  Şi iată, oricât ar părea de ciudat, o nouă lovitură ca de "teatru" ne este pusă în 

scenă: Dan Tipuriţă revine la poezie! Cu arme şi bagaje. De parcă nimic nu s-ar fi 

întâmplat. Reluând de unde întrerupsese, restabilind circuitul... Pun toate astea pe 

hârtie, ca atunci când le voi citi să  mi se pară cât mai adevărate...(Ion Lazu, scriitor) 

 

      Oare câți neuroni consumă facerea unui poem bun? Cert este că din această 

investiție celulară în producția de poezie, Dan Tipuriță și-a făcut o firmă proprie, în care 

anatomia și fiziologia sunt puse la lucru nu doar în limbaj, ci și în combustia ideilor.  

Gurile rele ar putea reduce această insolită intrprindere la un simplu divertisment, dacă 

poetul, într-un memoriu adresat patronului ei, nu s-ar plânge că a fost numit manager 

malgré soi. Scrisul e ocnă, - de la Rebreanu zicere) mai curând ca muncă silnică. 

Noutatea constă în mutația produsă în artele poetice, numită de Dan Tipuriță biopoem 

dacă putem privi tradiția plus inovația literară prin analogie cu ereditatea plus 

variabilitatea organismelor. 

  Lirica erotică spre exemplu, ia aspect de privire la microscop. Incomod în 

propria-i piele, încorsetat somatic (închis în propriile celule ca arestații la domiciliu), 

inventatorul biopoemului face figură de urmaș al pitagoreicilor din antichitate, de la 

naștere prizonieri ai peșterii trupului, declarând că e dispus să plătească orice preț unei 

eventuale evadări  - chiar dacă-n locul meu se va căsca o groapă, ca amintire a unei 

vechi explozii. 

  Desigur, savanteriile limbajului biologic îți pot da frisoane, dar nu mai mult 

decât primitiva globish, (noua lingua franca născocită de Jean Paul Rrriere în 2004, 

pentru viitoarele maimuțe ce vor evolua din Homo Stultus), decât auxlang, decât 

abrevierile stereotipe ale tinerilor cu proteze celulare  din ziua de astăzi, ori tiribombele 

porno din Jos realitatea. 

  Dan Tipuriță nu face paradă, să zicem neologică, el își caută mijloace coerente 

cu noile idei, fără a se teme de stridențe, dovadă și spendidele finețuri plastice de care 

se dovedește capabil: un zâmbet trist treceai ca un arcuș pe buze,…./  stăteam cu norii 

pe genunchi gândind / că cerul e arca lui Noe răsturnată. / etc. Oricâți neuroni ar cheltui 

pentru producția sa lirică, eu cred că afacerea acestui original poet este rentabilă. (Emil 

Lungeanu, cronicar). 

 

  Descopăr cu întârziere, recunosc, un poet foarte pro-fund. În cartea sa se 

dovedește a fi un creator deosebit, adică pune în evidență problemele de existență, de 

filozofie, și, intere-sant este că, le pune nu numai în termenii medicali, care ne devin 

astfel accesibili. După opina mea, reducând totul la strictul necesar, la o poezie trebuie 

să existe metafora și ideia. În poezia lui Dan Tipuriță este și metafora și ideia, și, așa 

cum se prezintă, m-a convins că este un poet. Un poet adevărat. (Florentin Popescu, 

redactor-șef Revista Bucureștiul literar și artistic) 

 



 

  Creațiile poetice ale lui Dan Tipuriță, denumite, pe scurt, de către poetul însuși, 

”poezie biogenetică, și după Domnia Sa mulți alții, idee la care au achiesat inclusiv 

criticii literari și cronicarii, s-a scris mult, cronicarii și criticii literari, dar și colegii scriitori 

recenzând pe zeci de pagini volumele apărute succesiv, la diverse edituri, parcă, ca o 

foame a autorului după timpul pierdut, petrecut departe de cenaclurile literare, din 

vremea când era medic veterinar. Desigur noutatea totdeauna incită, și, se pare că, 

lirica biogenetică a incitat, astfel, poetul Dan Tipuriță fiind foarte avanatajat, ceea ce s-

ar putea să-i asigure un loc între următorii nou-intrați în Uniunea Scriitorilor. 

  (Antoneta Rădoi, redactor-șef Convorbiri literar-artistice, 26 febr. 2021) 

 

 

Extrase din operă 

 

așteptarea   

 

am așteptat o viață să vină americanii 

și astăzi îi aștept cu bruma de vaccin 

un elixir al vieții care-mi lungește anii 

călătoriți ca norii prin plasma de senin. 

cu ochii astfel strânși mereu către apus 

mi s-a albit o geană de când cu așteptarea 

mi-a căzut și frunza privirii ce s-a dus 

la un priveghi de lacrimi să țină lumânarea. 

și nu știu cum se face că am primit o cană 

din care îmi beau febra cu vin din patru zări 

și mă trezesc bolnav în viața de pomană 

trăită de la capăt cu morbul de așteptări. 

mă mai tratez cu zile le și încurc la număr 

am idiosincrasie la febră și strănut 

sunt deja amnezic uit că-mi duc pe-un umăr 

traista cu un virus cumplit și nevăzut. 

-da! încă-i mai aștept ca pe-o mândrie a faimei 

cu toată sărăcia de boală îi aștept 

iar dacă nu mai vin îmi vine să-i dau naibii 

să-mi pun de-o înviere cu mâinile pe piept. 

 

 

îmi voi bea vinul de dreaptă lecuire 

 

e întuneric beznă în gândul meu ce zace 

în neuronul minții stins ca o lumânare 

îmi fumegă axonii iar de un timp încoace 

nu-mi mai zăresc catrena rostită-n răsuflare. 

-scriu deci exist! chiar dacă uite îmi tace  mersul 

mi-am așezat femurul ca sabia în teacă 

bolnav de fără margini îmi pare universul 

și nu există leacuri  nici îngeri să îmi treacă. 



 

am fost la capul toamnei apoi în miez de iarnă 

mă hămăit-au lupii din rime prin păduri 

peste retina strofei n-au contenit să-mi cearnă 

zăpezi din țara muzei unde-mi țin caii suri. 

dar s-a făcut de-odată o beznă de senin 

în postu-acestei zile bolnave de-astenie.  

de-aceea-mi  beau licoarea scrisului un vin 

de dreaptă pomenire ca pe o terapie. 

 

 

m-am plâns la A.D.N.-ul celulei din cartier 

 

știu că toate trec încet sau dintr-odată 

cât versu-nchipuirii în trup are-o lucrare. 

m-aș vindeca de mine de toți de viața toată 

de molima născută și fără vindecare. 

las naibii scârba vieții și boala și necazul 

și pacostea căzută ca mana de prostii 

ne-am miruit cu vorba / atâția ani cu hazul 

ne-am botezat în apa sfințită-n bășcălii. 

 

nici nu mai am străzi să-mi bandajez orașul 

nici drum să umblu creanga cu febra la picior 

s-a-mbolnăvit de boala  repausului pasul 

cu lacrimile plânse sub aripa de zbor. 

eu am rămas ca omul timid  în umbra porții 

n-am curaj să intru în rai precum în cer 

m-am vaccinat cu hazul iar împotriva morții 

m-am plâns la A.D.N.-ul celulei / din cartier. 

 

 

iarna epidermelor reci 

 

m-au recunoscut și după vocea pulsului 

pe când înălța osanale inimii la încoronare 

-ce fast sublim am trăit la festivalul organelor! 

matca trupului dădea naștere unor noi hematii 

li se auzea gânguritul pe culoarul arterei 

se înmulțea poporul râvnei proletare 

steagurile roșii străbătuseră tăieturile dermei 

iar eu 

în toată această sărbătoare 

îmbrăcat în albul pielii 

priveam eternitatea fulgilor de nea 

ca un aristocrat al iernii 

cu epidermele reci. 

 



 

 

am înțeles că dorul e-un sentiment bătrân 

 

e gratis astăzi totul și munca și prostia 

chiar și iubirea parcă ne costă mai puțin 

i-am învățat de tânăr visând biochimia 

dar n-am habar din care organe s-o-ntrețin. 

mereu scapă și fuge îmi sare din năvod 

dispare ca himera și când s-o facem lată 

țâșnește din strânsoare cu nurii ei cu tot 

până voi fi rugină de sapă și lopată. 

m-am ostenit cu dorul citind Filocalia 

am studiat enzime hormoni sentimentali 

am și păcătuit de când cu pandemia 

tușindu-mi cenușiul din spațiul pleural. 

am înțeles că dorul e-un sentiment bătrân 

epuizat de vlaga organelor vitale 

că numai interesul și banii mai rămân 

de preț la-mpărăție. 

-în rest doar vai și jale! 

 

 

Profil de autor întocmit de Antoneta Rădoi 

Redactor-șef Convorbiri literar-artistice 

 

 

  

 


