
„Aş vrea să am 

şi eu un nume, o adresă...”

Victor CIUTAC

80 de ani de la naştere

(12 ianuarie 1938 -18 ianuarie 2009)



Date biografice

1964 – este repartizat în trupa Teatrului Moldovenesc Muzical-

Dramatic de Stat „A. S. Puşkin” din Chişinău;

1966 – debutează ca actor de cinema în filmul „Poienele roșii”, produs

de studioul „Moldova-film” și regizat de Emil Loteanu;

Victor Ciutac s-a născut la 12 ianuarie 1938, într-o familie de ţărani, în

satul Şirăuţi, raionul Briceni;

1954 – absolveşte şcoala medie din Lipcani şi activează ca învăţător în

satul natal;

1957 – este înscris printre primii actori în trupa moldovenească a

Teatrului Dramatic din Bălţi, iar în toamnă este înrolat în rândurile

armatei sovietice;

1960 – 1964 – student la facultatea de „Teatru şi Film”, Conservatorul

din Chişinău;



1978 – profesor la Institutul de Arte din Chişinău;

1986 – regizor, montează spectacolul „Masa de sărbătoare” de A. Gondiu;

1991 –director artistic al Teatrului studio „Mihai Eminescu” (din 1994, Teatrul

Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău), după reorganizarea teatrului „A. S.

Puşkin”;

 2004 –părăseşte scena Teatrului Naţional din Chişinău, după 45 de ani de carieră

actoricească şi se stabileşte împreună cu familia la Iaşi, România;

18 ianuarie 2009 – cunoscutul actor de teatru şi cinema încetează din viaţă şi este

înmormântat la cimitirul „Sfântul Pavel” din Iaşi.



Distincţii

1998 – Decorat cu Ordinul Republicii

1991 – Artist al Poporului

1978 – Artist Emerit din RSSM

1980 – Premiul Naţional în domeniul artei

1975 – Premiul I Pentru cea mai bună interpretare a rolului masculin Ştefan

Bardă (filmul „Durata zilei”) la festivalul unional de filme, Chişinău, ed. VIII-a

2006 – Premiul „A. Mateevici” al Uniunii Scriitorilor din România – filiala 

Iaşi, pentru cartea „Exilaţi în umilinţă”.



„Talentul niciodată nu poate fi comod, iar cei 

care au nimerit în această activitate sunt 

oameni cu mare suflet, cu harul lui Dumnezeu, 

cu sensibilităţi de a recepta fenomene 

complexe. Talentul e ceva foarte 

contradictoriu...”
Victor Ciutac

Calendarul bibliotecarului. Ch.: Biblioteca Naţională, 1998, p. 6



Activitatea scenică

Talentul şi munca neobosită îl transformă într-un maestru al scenei

şi al ecranului, realizând roluri minunate.

Victor Ciutac a jucat în aproape 70 de spectacole pe scena teatrului,

plus cele televizate şi radiofonice, printre care:

 1964 – 1970

„Eroica” de Gh. Malarciuc – Casian, „Opera de trei parale” de B.

Brecht – Un bandit , „Petricele în palmă” de A. Salinschi – Frolov,

„Eminescu” de M. Ştefănescu – Chibici, „Unde eşti,

Campanella?” de A. Marinat – Delasari, „Complotul împărătesei”

de A. Tolstoi – Alexeev, „Omul din valensia” de C. Condrea –

Poienaş etc.



 1971 – 1978

„Romeo şi Julieta” de W. Shakespeare – Tibalt, „Tigrul şi Hiena” de S. Petofi – Tigrul,

„Toate trei anotimpuri” de A. Busuioc – P. Roşcovan, „Tragedia italiană” de E. Voinici –

Artur Rivares, „Păsările tinereţii noastre” de I. Druţă – Omul în ochelari, „Zodia

inorogului” de I. Gheorghiţă – Miron, „Două fete şi-o neneacă” de V. Alecsandri –

Bondici, „Slugă la doi stăpâni” de C. Goldoni – Lombardi, „Preşedintele” de D.

Matcovschi – Ilarion, „Azilul de noapte” de M. Gorki – Satin etc.



 1979 – 1999

„Tata” de D. Matcovschi – Lisandru, „Pe-o gură de rai” de I. Podoleanu – Nicolae

Plugaru, „Pomul vieţii” de D. Matcovschi – Grigore, „Doina” de I. Druţă – Tudor

Mocanu, „Casa” de P. Abramov – Preşedintele colhozului, „Abecedarul” de

D. Matcovschi – Pavel Andreevici, „Vodă Cantemir” de I. Gheorghiţă – Ruset, „Io,

Ştefan Voievod” – Ştefan cel Mare etc.

În calitate de regizor, V. Ciutac a montat spectacolele „Masa de sărbătoare” de

A. Gondiu (1986) şi „Ifigenia de Aulis” de Euripide (2002).

Ultimul său rol în teatru a fost în spectacolul lui D. Matcovschi „Tata”, în regia sa

proprie (1999).



Evaluază în peste 30 de filme, printre care:

 1966 – „Poienele roşii ”, Lie Cruntu - rol central,

 1967 – „Mariana”, Unchiul Petea,

 1971 – „Lăutarii”, Tatăl lui Toma Alistar (tatăl),

 1972 – „Ultimul haiduc”, Ion Codreanu,

 1973 – „Podurile”, Costache Frunză,

 1973 – „Dimitrie Cantemir”, Ion Neculce.

Activitatea cinematografică



 1974 – „Bărbaţii încărunţesc de tineri”, Alexa Mînzu,

 1977 – „Pe urmele fiarei”, comisarul de brigadă,

 1980 – „Casa lui Dionis”, Hariton,

 1983 – „Fii fericită, Iulia”, Unchiul Tudos,

 1986 – „Deţinutul misterios”,

 1988 – „Dansul efemer al dragostei” etc.



Stabilit la Iași împreună cu familia, Victor Ciutac, în ultimii ani ai vieții, s-a dedicat

scrisului. Semnează două volume „Exilați în umilință“ (2006), editat la tipografia Monarh

din Chişinău şi „Povestiri de-acasă”, în care radiografiază destinul unui om și al unui artist

în căutarea identității.

„Prozatorul din actorul Ciutac rămâne sincer 

îndurerat când îşi surprinde oponenţii obosiţi înainte 

de a munci. Trişti înainte de a fi cunoscut suferinţa. 

Disperaţi înainte de a fi avut iluzii... Actorul scrie 

pentru că nu poate să tacă... „Autoexilându-se” în 

dulcele târg al Ieşilor, a părăsit benevol scena pentru 

a-şi finisa „dialogul teatral”.

Pavel Proca

Opera
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„Muzica e sunet, pictura – culoare, literatura – cuvânt. Teatrul le 

are pe toate laolaltă. E o lume aparte teatrul. Cu victorii şi 

pierderi, cu ură şi dragoste, cu viaţă şi moarte. O lume care 

încearcă, vrea cu tot dinadinsul să descopere adevărul 

adevărurilor, tinde, adică, spre descoperiri absolute. Cea ce, 

fireşte, este imposibil.”

Victor Ciutac

GONDIU, Anatolie. Autograf pentru „Moldova”. In:  Moldova, 1988, nr. 5, p. 3. ISSN 0132-6635 









• În semn de înaltă preţuire şi neuitare, la un an de la trecerea în nemurire, în incinta

Teatrului „Mihai Eminescu” din Chişinău a fost dezvelit bustul lui Victor Ciutac.

• Poşta Moldovei, în anul 2010, emite o marcă poştală şi un plic cu marcă fixă cu

chipul marelui actor.
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