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Стародавній Острог – одне з найбільш цікавих малих міст нашої країни. 

Місто древнє (вперше письмово згадується під 1100 роком). Найдавніші 

поселення на території Острога з‘явилися, як свідчать археологічні матеріали, в 

добу міді. Свого часу на Замковій горі міста було виявлено сліди 

давньоруського городища. Вперше Острог згадується письмово у Іпатіївському 

літописі у 1100 р. Історичне краєзнавство в Острозі має давні традиції. Минуле 

міста опрацьовували визначні краєзнавці, які прославили його своєю 

діяльністю. Значне місце серед них належить Станіславу Кардашевичу. 

Станіслав Кардашевич народився на Волині 8 травня 1826 року в 

містечку Білогородка тогочасного Ізяславського повіту. В 1844–1869 рр. 

обіймав посаду секретаря Острозького повітового суду, що розміщувався в 

Замку князів Острозьких (в ті роки Замкова гора звалася Судовою). Вийшовши 

на пенсію, до останніх років життя займався адвокатурою і одночасно – 

головною справою свого життя – написанням книги про історію міста, що стало 

для нього рідним. Його книга «Давня історія міста Острога. Матеріали до 

історії Волині» видана польською мовою у Кракові через багато років після 

смерті її автора. Редактором видання і автором передмови виступив польський 

історик Александр Яблоновський, автором вступної статті – Генрик 

Мосьціцький. Оригінал рукопису книги зберігається у Національній бібліотеці 

у Варшаві. 

У 1938 році краєзнавець та археолог Йосип Новицький віднайшов могилу 

Станіслава Кардашевича на старому католицькому цвинтарі Острога. Тоді ж 

члени Польського краєзнавчого товариства встановили на могилі новий 

пам’ятник. Але в кінці 1960-х років старий цвинтар був знищений, а на його 

місці було згодом збудовано стадіон. Фрагмент (постамент) могильного 

пам’ятника С. Кардашевичу можна побачити нині біля входу в замок, де він 

працював 25 років, і де вперше тримав в руках історичні документи, що лягли в 

основу його наукової праці. 
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До уваги читачів - основні відомості про дослідника історії м. Острога 

Станіслава Кардашевича та рекомендовані бібліографічні матеріали про 

його творчу діяльність.  
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