
СКІФСКІ СТАТУЇ КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
Інформаційна довідка

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей має унікальну колекцію скіфської кам’яної скульптури –
збірка шести статуй VI – IV століть до н.е. робить її чи не найбільшою в Україні. Три з цих древніх
автохтонних зразків кам’яної пластики отримані у спадок від першого музею в місті, яким завідував
видатний місцевий історик, археолог і етнограф Володимир Миколайович Ястребов (1855-1898). З
іменем В.М.Ястребова пов’язано взагалі відкриття скіфських антропоморфів у степовому Придніпров’ї.
У 1888 р. він опублікував “кам’яну бабу”, випадково знайдену на початку 1880-х років біля с. Ерделівки
Єлисаветградського повіту, у 1889 р. - статую з кургану, розкопаного в 1883 р. землевласниками
Абертасовими біля с. Станішиного Александрійського повіту. Кіровоградський музейний лапідаріум
налічує всього 9 одиниць (одна неолітична антропоморфна стела, саркофаг зрубної культури, 6 скіфських
статуй і одна середньовічна половецька “баба”), але за кількістю витворів скіфського кам’яного
різб’ярства він може вважатися визначною колекцією. Розташовані експонати у примузейному сквері (5)
та у музейному дворі (1). Якщо дивитися на них з вулиці Леніна, то вони розміщені зліва-направо у такій
послідовності:

VI ст. до н.е. Граніт червоний. Станішине (тепер – с. Сокільники Знам’янського району).
1883. Знайшов і передав К.А.Абертасов.

VII (?) ст. до н. е. Граніт рожевий. Єлисаветград (точне місце знахідки невідоме, можливо
Лита могила, або Мельгуновський курган, тепер – біля с. Кучерівки Знам’янського району;
1763, О.П.Мельгунов).

V ст. до н. е. Граніт рожевий дрібнозернистий. Куцеволівка (Онуфріївський район). 1985.
Н.М.Бокій.



VI ст. до н. е. Гнейс. Ерделівка (тепер – с. Леніна Маловисківського району). 1880-?.
Я.Г.Ерделі.

VI-V ст. до н.е. Граніт червоно-чорний. Медерове (Кіровоградський район). 1964.
О.І.Тереножкін.

VI-V cт. до н.е. Граніт рожевий. Новосавицьке (Долинський район, інша прив’язка –
с. Інгуло-Кам’янка Новгородківського району). 1989. В.Ф.Єлісєєв.
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