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Запам ятався хоч рядок. 

У важкі для нашої країни часи Вадим Дмитрович Крищенко своїми 

поетичними та пісенними творами робить набагато більше для майбутнього 
України, ніж ті, хто навчився тільки говорити про любов до батьківщини. 

Тож хочеться побажати автору фізичного і творчого довголіття, 

побачити справжню європейську Україну, духовний храм якої він створює 

своїми віршами і піснями. 

1. Крищенко В.Д. Поезії / Вступне слово Олійника Б.І. — К. : Дніпро, 2005. 

2. Крищенко В.Д. Поезії. — К. : Український письменник, 2011. 

3. Крищенко В.Д. Згадую, щоб не забути. Замість автобіографії. Спогади у 

книзі. Поезії. —К. : Український письменник, 2011. 
*** 

УДК 908 

САМОЙЛЕНКО Л. І. 

(м. Бердичів) 

АНАТОЛІЙ ШЕВЧУК – МИТЕЦЬ, ПИСЬМЕННИК ТА ДОСЛІДНИК 
УКРАЇНСЬКОЇ ОБРАЗОТВОРЧОСТІ 

В статті представлено матеріали про життєвий і творчий шлях 
відомого на Житомирщині і за його межами дослідника образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва, письменника, перекладача, вчителя А. 
М. Шевчука – фундатора Незалежного центру етнографічних та 
мистецтвознавчих досліджень Житомирського Полісся. 

Ключові        слова:        українство, Житомирщина,        митець, 

мистецтвознавство, новатор-дослідник, етнопростір. 

               На щастя, існують особистості, 
що дарують світу висоту і усвідомлення його 
безконечності. Такою обистістю, безсумнівно, 
був Анатолій Шевчук, – людина універсального 
обдарування і великого таланту. 
                       Анатолій Шевчук, історик 
українського образотворчого мистецтва, 
письменник-перекладач, етнограф, колекціонер 
народився 24 грудня 1954 року в районному 
містечку Романів, що на Житомирщині. Однак, 
видноколом    свого    дитинства    вважає   село 
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Велика Козара, де пробігли перші п’ять років у прабатьківській хаті. Після 
закінчення Дзержинської загальноосвітньої середньої школи в 1972 році через 
рік він вступив на факультет іноземних мов Житомирського державного 
педагогічного інституту ім. І. Франка. В студентські роки коло його 
зацікавлень охоплював цикл мовознавчих предметів, серед яких курс лекцій з 
лексикології Дмитрія Івановича Квеселевича, старшого викладача англійської 
мови, майбутнього доктора філологічних наук, та із стилістики, прочитаних 
Валентиною Петрівною Сасіною, майбутнім кандидатом філології. 

У час студентських років він опанував академічні знання з англійської 
мови,   літератури   Англії   та   Америки.   А   після   закінчення   інституту 
удосконалював  англійську  мову,  працюючи  більш ніж сімнадцять років 
військовим перекладачем. 

Весь час його манив світ майстерності викладання англійської мови як 
в середніх, так і у вищих навчальних закладах. Він впроваджує творчі новації 
та технології складання програм з англійської мови в культурно-мистецьких 
середніх навчальних закладах, працює над навчально-методичним посібником 
«Ukrainian Foklore for Pupils and Students of Higher Schools», виграє грант 
експертної комісії відділу преси, освіти та культури при Посольстві 
Сполучених Штатів Америки на фінансування цього посібника. 

Протягом чотирьох років виходять ще два навчально-методичні 
посібники з грифом Міністерства освіти та науки України – «English through 
Native Tales and the Ukrainian Diaspora of America» (2005) та «Our Living 
English» (2008). Творчо починає працювати над навчально-методичним 
посібником з англійської мови «Mastering English». 

Поряд з вищезгаданими посібниками з вітчизняними класичними 
елементами методики викладання англійської мови, виходить низка цікавих 
його мовознавчих публікацій в журналі «Іноземні мови в навчальних 
закладах», де завдячуючи творчим зусиллям пана Анатолія була озвучена 
творчість Патриції Поллако, сучасної американської дитячої письменниці Він 
видруковує ессей-портрет «На лінгвохвилях пограниччя тисячоліть» до 70-
річчя від дня народження Дмитра Івановича Квеселевича, найавторитетнішого 
українського вченого-мовознавця на перехресті тисячоліть, фундатора 
житомирської лінгвістичної школи, яка після його смерті поступово почина 
зникати з мовознавчих осягів Житомирщини. 

А статті «Віслава Шимборська в українській перспективі» та «Увійти 
в інтегрований світ планети Земля» в номерах вищезгаданого журналу 
свідчать про те, як вчений-новатор прагне розширити обрії наукового 
спілкування в Україні, особливо на теренах земель мудро-шляхетної Волині 
Більше того, регіональна науково-практична конференція «Ethnoculture and 
Identity: Looking for a Bridge to English», фундатором якої був пан Анатолій 
Шевчук в 2009 році, засвідчила, що його вихованці будуть завжди зміцнювати 
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прагматичність знань з іноземних мов і розширювати культурно-

просвітницькі стосунки з Європою. 

Мовознавче коло досліджень Анатолія Шевчука поступово 
розширюється, про це свідчить і його успішний виступ «Питання про 
мистецтвознавчу термінологію в українському перекладознавстві: Українські 

термінологічні словники з мистецтвознавства й етнології» на науковій 
конференції пам’яті Миколи Трохименка, яку зорганізували Інститут 
мовознавства ім. О. Потебні та Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики і етнології ім. М. Рильського НАН України. 

Проблеми аналізу мистецтва перекладу творів українських 
письменників англійською мовою стають об’єктом його досліджень також, 
Про це констатують ряд високофахових публікацій. Серед них ми 
зустрічаємо: Англомовні переклади поезій Лесі Українки крізь призму 
модерністської практики» (Український модернізм зі столітньої відстані. – 
Рівне, 2001), Творчість Валерія Шевчука в англомовному світі: 
лінгвостилістичний аналіз перекладу англійською мовою повісті «Місяцева 
зозулька із ластів’ячого гнізда» (Волинь. Житомирщина (історико-
філологічний збірник з регіональних проблем). – Житомир, 2004), «Проблема 
перекладу англійською мовою прізвиськ дійових осіб та топонімів у поемі-
казці «Лис Микита» І. Франка» Зісник Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. – Житомир, 2005, № 22). 

Анатолій Шевчук робить перші спроби на терені краснописьменства у 
2002 році, заснувавши літературно-художню серію «Метелик» при 
Житомирському державному комунально-газетному видавництві «Полісся», 
де протягом п’яти років виходять його етноооповіді «Куряче яйце» 
українською та польською мовами), «Про Василину, Миколу та Того, що під 
припіком сидить» та «Краса у глині» (авторський переклад на англійську 
мову), «Як в Україні витинанки з’явилися» (українською, польською та 
англійською мовами). Концепція серії полягала у демонстрації невичерпних 
можливостей таких суміжних видів, як мистецтво Слова і мистецтво Пензля. 
до співпраці було залучено ж відомих митців – живописця Юрія Дубініна, 
майстра народної творчості, лауреата премії імені Івана Огієнка Олексія 
Макаренка, так і молодих – графіка Миколу Соболівського, Сергія Носка 
художника зі Львова, і зовсім юну колишню студентку Житомирського 
училища культури і мистецтв ім. І. Огієнка Катерину Хилюк. Його етнооповіді 
озвучувалися на міжнародних культурно-просвітницьких проектах Європи, 
включаючи фестиваль «Багатокультурний Люблін», і мають досить похвальні 
відгуки як в Канаді, так і в Америці. «За словами американки Гейл Гашлі, 
волонтерка Корпусу Миру США, ці книжки викликають непоборне бажання 
штати та осягати українську культурну спадщину» [ 8, с. 35]. 

Багатогранність таланту Анатолія Шевчука починається, передусім, з 
великої любові до слова, до рідної мови. Саме через естетичну призму слова 
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він прийшов до мистецтва вишивки, витинанки, малярства, відчув величезну 
перетворюючу силу мистецтва і, зокрема, мистецтва Полісся. 

«І от в останній четверті XX ст., коли ніхто на Житомирщині не 
вивчав мистецьку спадщину, з’являється світла і своєрідна постать Анатолія 
Шевчука. Неповторність його досліджень, публікацій і розвідок полягає в 
тому, що він має водночас здібності письменника, перекладача, мистця і 
мистецького критика. Природа рідко кому дарує такі таланти», – так говорив 
про нашого земляка Заслужений діяч культури України з Полтавщини Віталій 
Ханко. 

Перегортаючи сторінки його творчого життя, можна ствердити, що 
все починалося із одноособової виставки вишитих його руками рушників та 
верхньої святкової жіночої та чоловічої ноші, яка проходила під назвою «Цей 
перший сніп ниткопису мого» в обласній універсальній науковій бібліотеці, 
зміцнювалося його позицією створення відділу образотворчого мистецтва при 
Житомирському училищі культури і мистецтв ім. І. Огієнка. 

Загадковість і глибина узорів вражала митця ще з дитинства. Основою 
вишивки Шевчука є пізнання першовитоків нашого життя, спроба відгадати 
давні прасимволи, наповнивши їх сучасним змістом. Кожна його вишита річ 
– то ціла оповідь про якусь подію чи людину. Справжню потребу «оповідати 
нитками» на білому полотні відчув уже в зрілому віці. Особлива любов до 
овруцьких обрусів допомогла повернутися до образів своїх предків, 
доторкнутися до найпотаємніших для нього двох світів – язичницького та 
християнського. 

Орнамент на рушнику «1000-річчю хрещення Київської Русі» 
виконаний таким чином, що його можна розглядати з двох ракурсів. У 
прямому зображенні мотивом «вазон» який розділений чорною «розеткою» 
(бо життя людини швидкоплинне), відтворений дохристиянський період, коли 
людина міцно була пов’язана з природою. Повернувши рушник верхом, ми 
ніби поринаємо у період християнський. В «орнаменті «вишняки» впізнаються 
квітучі села України з однокупольними церквами. Об’єднуючим началом цих 
двох світів виступає Берегиня, у християнстві – Оранта. 

В основу своїх рушникових орнаментів майстер поклав характерний 
для геометричного декору давнього мистецтва елемент – лінію, якою 
творяться різні фігури-символи: коло (образ Всевишнього), трикутник (зачаток 
життя), хрест (символ сонця), ромб (хліборобська праця, поле), дерево життя 
(символ родоводу). Анатолій Мефодійович дотримувався двох традиційних 
для Полісся кольорів: червоного та чорного на білому тлі. 

Майстер також розробив цілий цикл орнаментів для сорочок під 
назвою «Родина». Спочатку з’явилися сорочки календарно-обрядові (різдвяна, 
великодня, зеленосвятська). У кожний візерунок вкладалося щось надзвичайно 
суттєве і значиме, пов’язане з відповідним календарним циклом. Наприклад, у 
різдвяній  ромболаманою  лінією  А. Шевчук  відтворив  своєрідні  «ходіння» 
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колядників і щедрувальників від хати до хати зі звісткою, що «Син Божий 
народився». А в пасхальній сорочці передано площину писанки (із солярним 
знаком) як неодмінного атрибуту свята. 

«А. Шевчук творив сорочку не просто як виставкову річ, її слід 
одягати, вважав він, бо вишиванка акумулює в собі доброту, чесність, любов 
до рідної землі, творчу силу поколінь, соціальні та морально-етичні 
переконання, які наснажують енергією і наше покоління»[7, с. 45]. 

У творчому доробку з історії та критики українського декоративно-
прикладного і образотворчого мистецтва Анатолія Шевчука можна нарахувати 
понад 140 статей, які були надруковані у провідних журналах України – 
«Образотворче мистецтво», «Українська культура», «Артанія», «Українська 
мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», 
«Педагогічна Житомирщина», «Український театр» та наукових збірниках 
музеїв, науково-дослідних інститутів Києва, Рівного, Луганська та Житомира. 
Його коло осягань охоплює також пласт творчих напрацювань українських 
художників, які жили або живуть поза межами України. Серед них стаття 
аналізу мистецтвознавчої праці Аркадії Оленської-Петришин, творчого 
доробку Миколи Бідняка, Едварда Козака, Емми Андієвської тощо. 

Його монографія «Українська образотворчість: пошуки істини» є 
першою візиткою про відчайдушність автентичного мистецтва Житомирського 
Полісся. А альбом «Олексій Макаренко» написаний у співавторстві з Бандою 
Чайковською і видрукуваний українською та англійською мовами, став 
прикладом, як нам слід шанувати таланти із народу. 

Він плідно працює з видавничою фірмою «Софія-А», перекладаючи 
ряд мистецьких альбомів із серії «Наш час – наш простір», серед них варто 
згадати альбоми про Петра Печорного, Миколу Бідняка, Аку Перейму, Емму 
Андієвську, Віктора Скубака, Богдана Ділету, Миколу Мазура, Олександра 
Садовського та Любомира Яремчука. 

Мистецький альбом «Павло Волик» (українською та англійською 
мовами), над яким працював Анатолій Мефодійович Шевчук, засвідчив його 
бережне ставлення до рідного слова та іншомовного в його творчому житті. 

Одним з найбільших талантів пана Анатолія було вміння об’єднувати 
людей небайдужих до долі мистецького світу Полісся. А. М. Шевчук заснував 
Незалежний центр етнографічних та мистецтвознавчих досліджень 
Житомирського Полісся і мріяв про створення у Житомирі Українського дому, 
про те, щоб мистецький світ Полісся увійшов до скарбниці української та 
світової культур. 

Життя будь-якого міста складається з долі його мешканців яку вони 
творять самі. Дякуючи пану Анатолію місто Житомир наповнювався 
яскравими подіями, чудовими виставками. Мистецькі проекти, які успішно 
були матеріалізовані Анатолієм Шевчуком, уже занесені на сторінки 
українського  образотворчого  мистецтва, серед  них  ми  згадуємо про першу 

пересувну виставку «З любов’ю до України» (2004–2005), «Хутір 
Маричевського» (2006), другу Всеукраїнську виставку витинанкарства 
«ВитАрт» (2007), «Батьківська хата: правитоки» (2007-2008), «Українськість 
глини Лесі Денисенко-Єременко» (2008), «Пра-Зна-Ковість» (одноособова 
виставка творів Наталії Галушко-Аксьоненко, 2008), вечір-спогадів «Мандри 
Юрка Ґудзя» (2009), «У пошуках білого полотна» (графічні твори Віталія 
Правдицького, 2009), «Прозірність новочасся» (2009), «Шлях Орія» 
(великодна виставка-фестиваль писанок пам’яті Олексія Макаренка, 2009), 
«Око і етнопростір» (групова виставка сучасного декоративного та 
образотворчого мистецтва пам’яті Миколи Маричевського, 2009), «Ангели 
віншують» (різдвяна виставка народної творчості та професійних художників 
декоративного мистецтва України, 2010), «Нев’януча пастель» (пересувна 
виставка творів Олександра Слудковського до 50-річчя від дня народження, 
2010), «Веселкою Іриди» (виставка творів Марини Вербицької, 2010), 
«Зернина етноправди» (виставка творів учнів Віталія Правдицького, учителя 
Червоноармійської художньої школи, 2010), «Мить фарбозвуків» (виставка 
олійних творів Наталії Макарчук та Анатолія Панькового,2010), «Поліський 
витинанкоспів Косова» (обласна виставка витинанок з участю Наталії 
Галушко-Аксьоненко, Тетяни Маринкевич та Ольги Покотило, 2010), 

Останній мистецький проект «Око і етнопростір» пам’яті Миколи 
Маричевського, завершився науково-практичним семінаром викладачів, 
вчителів, наукових співробітників музеїв та працівників культури на тему 
«Художники, етнографи та історики образотворчого мистецтва України на 
теренах культурно-просвітницького простору шкільної освіти». 

Далеко не кожному вчителеві вдається поєднувати майстерність з 
глибокими науковими дослідженнями. Анатолію Мефодійовичу пощастило, 
цей талант залишився з ним до останніх днів життя. За два роки роботи у 
Житомирській філії Європейського університету на посаді старшого викладача 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Шевчук здобув прихильність 
колег та студентів. Вони поважали його за творчу ініціативу, знання предмету 
та вміння його викладати. Працюючи викладачем А. М. Шевчук доклав багато 
зусиль, щоб організувати першу регіональну науково-практичну конференцію 
«Нова доба поліссєзнавства Житомирщини», на яку з’їхалися етнографи, 
краєзнавці, майстри народної творчості, історики мистецтва, вчителі шкіл та 
викладачі вищих навчальних закладів м. Житомира та області. Йому також 
належала ідея проведення виставки та круглого столу «Доленосність шкіл 
художнього фарфору України на перехресті тисячоліть» пам’яті лауреата 
Шевченківської премії Валентини Трегубової у рамках X Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Реформування соціально-економічної сфери 
України та напрямки його здійснення». Конференція зібрала науковців та 
художників-фарфоровиків   із   Києва,   Одеси,   Коростеня,   Полонного,   аби 
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привернути увагу до болючих питань, пов’язаних із закриттям фарфорових 
заводів у Баранівці, Коростені, Попонному, Довбиші. 

Анатолій Шевчук як історик українського образотворчого мистецтва 
також написав шість сценаріїв до документальних телевізійних фільмів про 
сучасних українських майстрів пензля образотворчого та декоративно-
ужиткового мистецтва, які були матеріалізовані на Житомирському обласному 
телебаченні. Глядачу надовго закарбувалися у пам’яті цікаві мистецькі 
узагальнення та фрагменти відеорядів із фільмів «Генна неповерховість Павла 
Волика», «Доля коростенського фарфору», «Цей перший сніп ниткопису 
мого», «Третє повернення» і т.д. 

Творчим та дослідницькими ідеями прониклася і родина А. Шевчука. 
Дружина Ванда Чайковська – це не просто розуміння, підтримка, затишок і 
смачний обід, але й співавтор ряду публікацій, неймовірно теплого 
дослідження-альбому «Олексій Макаренко». Донька Ярослава – співавтор 
«Метелика», зять Андрій Савенець – письменник, фахівець у галузі 
перекладознавства. Усі кандидати наук. 

Душа пана Анатолія мала предивне серце, воно завжди було вразливе 
до чужої біди та випромінювало неабияку любов до кожної людини. До нього 
горнулися люди. Колеги, митці, учні цінували його відношення, його розум, 
його талант, його зворушливе ставлення до всього рукотворного, з ним цікаво 
було спілкуватися. Вражало, як він умів любити нашу рідну поліську землю, 
оту батьківську хату, як з великою повагою ставився до історії України, до 
постатей чи то сучасних, чи минулих, як шанував молоді талановиті 
обдарування, як опікувався ними, як щиро і по-батьківські підтримував їх. Це 
у нього виходило щиро і природно. 

А ще боліла його душа за все українське. Анатолій Мефодійович був 
людиною шляхетної вдачі, митцем із неповторним мистецьким почерком та 
інтерпретацією теми й умінням передати її сучасною образною мовою, 
знавцем природи та особливостей українського мистецтва як класичного так і 
народного. Лінія українського мислення й відчування проходить крізь усю 
його діяльність, філософією якої була невідривність від джерел, від рідного 
фунту. 

А. Шевчук був у повні нових теоретико-мистецьких, педагогічних і 
просвітницьких задумів та планів у славу звершень нової України, з вірою у 
народотворчі сили, що виведуть, нарешті, цю казково велику європейську 
націю на світові виднокола. 

57-му сторінку свого життя Анатолій Мефодійович лише відкрив, та 
не дочитав її до кінця. За два дні до своєї кончини на прес-конференції у Києві 
він доводив телеглядачам абсолютну перевагу української окарини (зозулиці) 
перед південно-африканською вувузелою. Хіба могло бути інакше! 31 березня 
2011 року пішов, залишивши нам свій світ. «Переконливо і вагомо – як усе, 
що робив, заперечив цинічне твердження про незамінність: незамінні люди є» 

[9,   с.   415].   Його   дорога   на   шляху   Житомирського   українства   була 
неповторною, правдивою і щирою, красивою і доброю, як і він сам. 

«Сутності цього чоловіка вистачить і живим, і ще не народженим, що 
будуть жити його правдою, його гідністю, якої в маестро було так багато. Він 
був Оберегом нашого часу. Епоха випробувала його на мужність, глибину 
знань. Він викликав епоху на захист високих ідеалів, на захист від 
антикультури, невігластва» [3, с. 36]. 

Згадуючи світлий образ А. Шевчука, на думку приходять слова В. 
Жуковського: 

Про дорогих супутників, які наш світ 

Присутністю своєю надихнули, 
Ти тужно не кажи, що їх нема, 
А з вдячністю, що вони були.  

Він був у нашому житті, був разом з нами. І вже тільки тому наш світ 
став кращим. 

 
_________________ 
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УДК 908(94) 

СКАВРОНСЬКИЙІЬС. (м. 

Бердичів) 

ДОЛЯ ОДНОГО З ДИРЕКТОРІВ БЕРДИЧІВСЬКОГО МУЗЕЮ — 

КУТКШАБ.В. 

В статті вперше представлено постать одного з директорів 
Бердичівського музею Куткіна Б.В., який працював в музеї в часи тимчасової 
окупації міста німецько-фашистськими загарбниками. Після визволення міста 
від нацистів він зазнав політичних репресій тоталітарної системи. Але вході 
слідства вияснилось, що він був патріотом своєї держави, свого міста: він 
спас від розстрілу біля 50 осіб єврейської національності під час масових 
розстрілів єврейського населення Бердичева, запобіг вивезенню на каторжні 
роботи в Німеччину 12 громадян міста, прийнявши їх на роботу в музей понад 
встановлений йому окупаційною владою штатний розпис, не знищив, а зберіг 
більше 7 тисяч екземплярів літератури, виданої за роки радянської влади, а 
під час відступу німців з міста не виконав розпорядження окупаційної влади і 
не відправив жодного експонату музею в Німеччину 

Ключові слова: директор, Куткін Б.В., музей, нацисти, репресії. 

Політичні репресії 1917-1980-х рр. в Бердичеві торкнулись 
працівників усіх галузей господарства, усіх сфер діяльності громадян. 
Репресій зазнали викладачі кооперативного, медичного та педагогічного 
училищ, машинобудівного технікуму, вчительського інституту, працівники 
архіву, робітники та управлінський персонал промислових підприємств, 
військові, партійні, господарські та комсомольські кадри. Не обминули 
репресії і працівників Бердичівського музею. Репресованими були перший 
директор музею Мовчанівський Т.М. [4; 11], його наступники на цій посаді, 
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директори музею Височанський В.Т. [3; 7, с. 139] та Збитковський С.П. [3; 8, с. 

268-269] науковий співробітник Андрущенко В. О. [6, с. 265] і, накінець, 

директор музею (1941-1944 рр.) Куткін Б.В. [9, с. 212]. 

Довгий час «темною плямою» в історії Бердичівського краєзнавчого 
музею був період німецької окупації (1941-1944 рр.). Лише після відкриття 
доступу до архівів НКВС, стало відомо що керував музеєм при нацистсько-
окупаційній владі Куткін Борис Володимирович [10], який народився в 1896 р. 

в м. Санкт-Петербург Санкт-Петербурзької губернії в сім'ї службовця і 
проживав разом з своїми рідними до 1917 року. За національністю росіянин [1, 

арк. 12]. Його батько був композитором [3, арк. 174]. 
В 1917 році Куткін Б.В. виїхав в місто Казань, де працював в 

електромеханічній майстерні електромеханіком. В 1918 році працював Е 

електромеханічному відділі Комітету державних споруд в Казані на посаді 
кресляра-конструктора. А в 1919-1920 рр. працював завідувачем відділу 
Наркомзему. В 1920 році переїхав на проживання на Україну і в м. Києві і 
працював на командних піхотних курсах до 1921 року. В 1921 році працював і 
Київському Губернському Земельному Відділі. В 1921 році переїхав в м 
Бердичів і працював до 1922 року в Бердичівському Земельному Відділі. Е 
1922-1923 рр. працював на заводі «Прогрес». В 1923 році перейшов працював 
інспектором народної освіти. А в 1924-1925 рр. вже працював на шкір завод 
[1, арк. 12]. За час проживання в Бердичеві він певний час працював ще 
відомим нам на даний час за архівними документами, в багатьох місцях: 
начальником будівництва на меблевій фабриці [3, арк. 174], і в Бердичівськом) 
музеї на посадах завідувача етнографічним відділом [3, арк. 161] і, напередодн 
нападу Німеччини на СРСР, — директора музею [1, арк. 7зв]. 

Куткін Б.В. мав вищу освіту [9, с. 212]. Жив з сім'єю в м. Бердичеві ЗІ 

адресою: Хлібна площа, № 4-А. Був безпартійним [1, арк. 7]. За сташп 
здоров'я не був військовозобов'язаним [1, арк 7зв]. Був одружений. Йоп 
дружина Куткіна (Дегтярева) Віра Михайлівна була 1890 року народження. / 
дочка, Куткіна Надія Борисівна, народилась в 1925 році [1, арк. 8]. 

7 липня 1941 року Бердичів був захоплений нацистами і в місті бул< 
встановлено німецьку окупаційну владу. Музей в липні не працював, бу: 
зачинений. 8 серпня 1941 р. Куткіна Б.В. німецькою окупаційною владою булі 
призначено директором музею [1, арк. 12] і він керував роботами пі 
відновленню його діяльності. Кошти на відновлення роботи музею виділял 
міська управа за розпорядженням Гебітскомісаріату. Всього було виділено ві, 
20 до 30 тисяч коштів в окупаційних грошових одиницях. Остаточно робот 
музею було відновлено 6 квітня 1942 р. [1, арк. 15, 19-19зв]. 7 квітня 1942 рок 
на власній квартирі Бориса Володимировича була влаштована вечірка зв'язку 
з відкриттям роботи музею. На вечірці були присутні працівник музею 
Комар, Гопаєв, Гладка, Притула, Коваленко, Вершеня, представни 
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