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Самбір 
Назва м. Самбір неодноразово привертала до себе увагу багатьох дослідників. Такий інтерес 
до назви пояснюється, очевидно, досить тривалим періодом її існування, а також розмаїтим 
ареалом та наявністю багатьох варіантів. 

Місто Са́мбір за сучасним адміністративним поділом знаходиться у Львівській області. 
Перша згадка про вказаний населений пункт датується писемними джерелами XIII ст. Там 
же зазначається, що після зруйнування татарами в 40-х роках XIII ст. давньоруського 
містечка Самборъ частина його мешканців переселилася в сусідній Погонич, який згодом 
почав називатися Нови́м Са́мбором, а колишній Самборъ — Стари́м Са́мбором. Отже, 
заснування м. Нови́й Са́мбір (суч. м. Са́мбір) відноситься до 1390 р. У книзі M.Л.Xyдаша і 
М. О. Демчук «Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених 
пунктів» подаються відомості іншомовних джерел про досліджувану назву, наприклад: 
Sambor Nova Olim Pohonicz — 1390 p., Sambor — 1589 p., Sambor Antiqua — 1425 p., Stary 
Sambor — 1785-1788 pp. Принагідно зауважимо, що ці автори пояснюють ойконім Самбір як 
посесивне утворення на *-jъ від антропоніма Самборъ, перша писемна згадка про який сягає 
1241 р. У польських пам’ятках ім’я Sambor фіксується вже з 1325 р. Львівський літопис 
подає варіант назви Самбір — Самбур (1637 p.), що пояснюється ділектною фонетикою 
цього регіону (заміна звука -о- лабіалізованішим звуком -у-). 

Для етимологізації ойконіма Са́мбір важливим, на наш погляд, є те, що ця назва не 
обмежується лише одним ономастичним класом, а засвідчена також в антропонімії і 
гідронімії. Порівняймо, наприклад, назву р. Самбір, що в бас. Ромна на Полтавщині (там же 
сс. Великий і Малий Самбори), вона ж Самборъ, XV-XVI ст. О. С. Стрижак вважає можливим 
виводити гідроснову полтавського потамоніма Са́мбір від назви водолюбної рослини, самбі́р 
«верба, лозняк». При цьому апелятив самбі́р учений розглядає як композит, де перша 
частина сам — займенник, а друга — бір споріднена із бра́ти (пор. назви рослин типу 
самоси́л, самосі́й, самості́й. На наш погляд, О. С Стрижак не враховує тут два суттєві 
моменти. По-перше, акцентуаційний: укр. ботанічні терміни самбі́р «гілка червоної верби», 
самбі́рка «червона лоза, верба» відрізняються від власної назви Са́мбір наголосом. По-друге, 
назви рослин самоси́л, самосі́й, самості́й, очевидно, є пізнішими утвореннями на власне 
українському ґрунті, що виникли за аналогією до давніх імен-композитів. 

На думку О. Лазаревського, полтавські топоніми були перенесені з Галичини, 
свідченням чого є те, що жителі Галицької Самбірщини брали участь у битві на р. Ворсклі 
(1399 р.) із татарами, яку очолив литовський князь Вітовт. Після поразки об’єднаного 
литовсько-слов’янського війська частина вцілілих галицьких дружинників оселилася на 
землях тодішньої Полтавщини. Крім того, як вже згадувалося, ойконім Са́мбір засвідчений 
ще у східнослов’янський період. 

У басейні Сави (Хорватія) фіксується гідронім р. Samobor (в цьому ж регіоні відзначені 
населені пункти Samobor і Samoborci), які можуть бути також пов’язані з карпатським 
Самбором, коли брати до уваги міграцію хорватів із Прикарпаття на Балкани в VI ст. 
(відбулося перенесення назви). Е. Дікенман пояснює хорватські топоніми як похідні від 
давньослов’янського двоосновного особового імені Samobor (<sam boriti). Разом із тим, цей 
дослідник відзначає, що серед місцевого населення до цього часу вживається термін 
samoborci — назва людей, що боролися проти турецької експансії. Зовсім протилежну думку 
стосовно етимології назви Са́мбір висловлює О. М. Трубачов, який виводить прикарпатський 
ойконім Са́мбір від дослов’янського *Sam-bar- «злиття, збіг», пов’язуючи його з відповідною 
іллірійською назвою Σύ-βαριξ. На думку О. М. Трубачова, місто Са́мбір знаходиться в зоні 
найбільшої густоти іллірійської гідронімії у верхів’ї Дністра, тому закономірною слід 
вважати саме іллірійську етимологію назви Са́мбір. 

Відзначимо, що О. М. Трубачов, виходячи з обов’язкової наявності іллірійського 



субстрату в прикарпатській топонімії, не приділяє достатньої уваги власне слов’янському 
матеріалові, який у вказаному регіоні також має давнє коріння. Порівняймо численні 
польські топоніми: p. Samborka, вона ж Sambor у колишньому Сандомирському повіті, там 
же с. Samborzec, p. Samborka в колишньому Щецінському повіті, ойконіми Samborowo 
(1404 p. — Szamborzewo, 1440 p. — Schamborowo) < антропоніма Sambor. Польський лінгвіст 
С. Козеровський вважає, що ця назва походить від імені чи прізвища першопоселенця на 
зазначеній території. Аналогічно пояснює назву с. Samborek поблизу Кракова В. Любась. 
Очевидно, щодо перерахованого реєстру назв можна віднести й білоруський ойконім 
Самбо́ры, що в Гродненському р-ні Гродненської обл. Версії про відантропонімне 
походження назви Са́мбір дотримується також і німецький ономаст Ю. Удольф. 

Як і попередні дослідники, пов’язуємо основу; Са́мбір/Са́мбор із давньослов’янським 
антропонімом і Самбор (Самобор). При цьому зауважимо, що слов’янам із давніх-давен були 
відомі імена-композити на зразок Самовитъ, Самославъ тощо, а також антропоніми з другим 
компонентом -боръ (<боротися): Божеборъ, Далеборъ, Желиборъ, Мыслиборъ, Ратиборъ. 
Вказаний антропонімний матеріал є додатковим свідченням існування давньослов’янського 
імені Самборъ. 
 


