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За даними анкетування, назва села Гірка Полонка (Луцький р-н Волинської обл.) 
сприймається сьогодні як атрибутивне словосполучення з прикметником у препозиції. Це 
зумовило парадигму його словоформ: Гіркої Полонки, Гіркій Полонці і т. ін., стійку 
акцентуаційну норму — Гірка́ Поло́нка і стало основою народного етимологізування, яке 
зберегло в цій назві згадку про страшну золотоординську навалу. 

Назва поселення виникла в слов΄янському мовно-культурному середовищі і в процесі 
свого функціонування була повністю переосмислена. Як свідчать матеріали топонімічної 
картотеки Центрального державного історичного архіву України у м. Києві, ще в другій 
половині XIX — на початку XX ст. цей топонім був оформлений як словосполучення 
іменника (Го́рка — демінутив від «гора», пор. на Волині: с. Гірки, х. Гора, х. Гі́рка 
Ольшанка) з прикметником (Полонная): с. Го́рка Поло́нная. Другий член цього 
словосполучення знайшов відображення в назві сусіднього селища — Полонка, відомого з 
літописних згадок у формі Полоная: «поиде Володимеръ из Галича, и пришедъ ста на 
Полоной, межи Володимеромъ и Луческомъ» (XII ст.), яке розташоване неподалік від 
однойменної річки Полонка (права притока Чорногузки, ліва притока Стиру, права притока 
Прип’яті, права притока Дніпра). 

У XV ст. ця назва зафіксована теж у формі Полоная. її слід розглядати як прикметникове 
утворення від географічного терміна полонь, який зберігся в поліських говірках із найбільш 
давнім значенням «чисте, вільне для пасовища або сінокосу місце». Цей термін є також у 
словацьких, моравських, південнопольських, словенських і сербохорватських говірках та в 
гідронімічних назвах у басейнах Дніпра, Оки, Одри, Вісли. 

Варіанти топоніма Полонка є цікавою ілюстрацією субстантивації первісного 
прикметника. Пор. дані ономастичної картотеки Інституту мовознавства АН УРСР: маєток 
Полоная (1566), Полонський став (1580), с. Полоне (1623), с. Полонное (1649). Очевидно, десь 
на цьому відрізку часу топонім остаточно втратив усі атрибутивні ознаки, а з часом набув 
іменникових форм відмінювання. 

Суфіксальне оформлення ІІолон-к-а, найімовірніше, є вторинним від назви гідроніма 
Полонка, який теж зафіксований у формі атрибутива у пам’ятках XV ст.: «на реце на 
Полоной» (1446). Відомо, що гідронімічний суфікс -к-, демінутивність якого вже не 
відчувається, оформляв якраз гідроніми відприкметникового походження. Субстантивація 
другого компонента топоніма Гірка Полонка зумовила переосмислення першого, який 
починає виконувати функцію означення, що й привело до зміни наголосу в парадигмі: Гі́рка 
— Гірка́, Гірко́ї тощо. 

Таким чином, в історичній проекції досліджуваний топонім слід розглядати як характерне 
для слов΄янських мов словосполучення «іменник + прикметник», другий член якого втратив 
ознаки атрибутивності, а обидва компоненти топоніма Гі́рка Поло́нка відмінювати тільки як 
Гі́рки Поло́нки, Гі́рці Поло́нці і т. д. 
 


