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ПРЕФІКС ПРА- В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 
За своїм походженням префікс пра- є приіменним словом, яке не розвинулося в прийменник. 
Зберігся він майже в усіх слов’янських мовах і легко виділяється при аналізі не дуже 
численної групи слів як праслов’янських, так і значно новіших. 

У праслов’янських відіменникових утвореннях формант рrа- вказує на пряму 
спорідненість по висхідній і низхідній лініях: *pradědъ «прадід», *prababa «прабаба», 
*рravъnukъ «правнук», *рravъnukа «правнучка». В українській мові, як і в інших 
слов’янських, така його функція зберігається до цього часу, пор.: прадід, прабаба, правнук, 
правнучка. На думку О. М. Трубачова, використання префікса пра- в назвах спорідненості по 
низхідній лінії є вторинним. 

Творення термінів спорідненості за допомогою форманта рrа- завершилося уже в 
праслов’янському періоді. Подібний тип назв був успадкований з індоєвропейської мови, 
пор. лат. pro-avus «прадід», pro-nepos «правнук», д. інд. pra-mātā «мати матері», prá-napāt 
«правнук» та ін. Форма рrа- в праслов’янській мові, безперечно, є продовженням 
індоєвропейського *prō. Однак зафіксовані в окремих слов’янських мовах утворення з 
префіксом пра- дозволяють припустити, що раніше цей формант вживався не лише для 
творення термінів спорідненості, а й надавав дериватам значення «давній, попередній, той, 
що передує». Є підстави вважати цю функцію префікса пра- давнішою, адже вона 
інтерпретує і такі назви, як прадід, прабаба, правнук (тобто, «ті, хто були перед..»). Зразком 
для творення подібних слів у праслов’янській мові були архаїчні утворення з пра- і 
іменниковим другим членом, як *рraščurъ «пращур». 

Особливістю префікса пра- в українській мові є його здатність редуплікуватися і 
завдяки цьому вказувати на ще більш віддалені ступені спорідненості, пор.: прапрадід, 
праправнук і т. д. 

Крім утворень, успадкованих від праслов’янської мови через давньоруську, в 
українській мові існують слова з префіксом пра-, створені на зразок існуючих. Це, 
наприклад, слова старослов’янського походження прародитель «родоначальник» (звичайно 
про Адама), прамати «родоначальниця» (звичайно про Єву), а також праотець 
«родоначальник, прабатько», прабатько, прародич, прапредок. 

На ґрунті української мови з’явилися також деривати з префіксом пра-, у яких 
префікс надає слову значення «первинний, первісний»: праліс «незайманий, одвічний ліс», 
правибори «вибори виборців» (Гр., Жел.)1. Свідоме оживлення, оновлення давно вже 
непродуктивного префікса і використання його для творення нових слів, головним чином 
наукових термінів, маємо в словах прабатьківщина, праісторія, прамова, пранарод, 
прадавнина, прадід, праобраз, праслов’яни та ін. 

В українській мові існують також іменникові утворення з префіксом пра-, який надає 
значення «великий, повний, цілковитий»: пралев (Гр., Жел.), праочи, пращока (Жел.). Є вони 
і в деяких інших слов’янських мовах, напр.: п. prałotr (від łotr «бандит») «великий бандит», ч. 
praklid (від klid «спокій») «цілковитий спокій», pražebrák (від žebrák, «жебрак») «повний 
жебрак» та ін. З подібною функцією підсилення значення словотворчої основи виступає 
префікс пра- в прикметниках прастарий, пралютий «дуже злий, лютий» (Гр.). В інших 
слов’янських мовах до цього типу належать прикметники: ч. prabidný «дуже бідний», 
prabledý «зовсім блідий», слц. pračudný «дуже дивний», prahlboký «дуже глибокий», слн. 
prástar «дуже давній» та ін. 

Іменників і прикметників з підсилювальним значенням префікса пра- в українській 
мові, а також в інших слов’янських мовах, небагато, коло їх вживання обмежене. Це 
дозволяє припустити, що вони являють собою нововведення частини слов’янських мов. Не 
виключено, що подібні іменники і прикметники почали виникати ще в кінці праслов’янської 
                                                           
1 Тут і далі вживаємо такі умовні скорочення: Гр. — Словарь української мови (за ред. Б. Грінченка). К., 1907-
1909; Жел. — Желехівський Є., Недільський С. Малорусько-німецький словар. Львів, 1886. 



епохи, в період значного диференціювання слов’янських діалектів. Якщо говорити про 
особливу функцію префікса в розглянутих вище словах, то, очевидно, її слід виводити з 
первинного значення «перед, передній». У цьому зв’язку можна простежити розвиток лат. 
ргае: прислівник із значенням «спереду, попереду» → прийменник із значенням «перед» → 
префікс із значенням «дуже». 

Існують в українській мові, а також в інших слов’янських мовах, іменники з 
префіксом пра- віддієслівного походження. Найбільш поширеним є слово прасол «оптовий 
скупник худоби, сільськогосподарської сировини з метою заробітку». Первинне значення 
«торговець рибою і м’ясом, який солить, просолює їх для продажу», згодом «перекупник 
риби і м’яса», а також «перекупник солі», пор. застаріле значення цього слова «дрібний 
торговець переважно в’яленою рибою і сіллю» (Гр.). Очевидно, має рацію В. В. Лопатін, 
який виводить рос. прасол від дієслова просолить, утвореного від соль (укр. сіль) (див.: 
Лопатин В. В. Об именном префиксе пра- в русском языке. — В кн.: Исследования по 
исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964, с. 136). 

Менш поширений іменник празелень «синювато-зелена фарба чи колір», запозичений, 
мабуть, з російської мови, де він утворений від дієслова прозеленить «надати зеленого 
відтінку» чи прозеленеть «одержати такий відтінок». Українське застаріле праушник 
«буравчик для просвердлювання того отвору в курильній трубці, в який вкладається чубук» 
(Гр.), очевидно, походить від незасвідченого в українській мові дієслова проушити; пор. рос. 
діал. проушить «зробити отвір, в який щось вкладається». Девербального походження, 
мабуть, укр. діал. прадуха «спека» (Жел.), пор. задуха; пракіс «солодке сіно» (Жел.). 

Розглянуті вище приклади доводять існування в українській і російській мовах 
іменників з префіксом пра-, утворених від дієслів з префіксом про-. Причому, слід 
зазначити, що зміна префікса значеннєвої зміни не викликала. Подовження о(>а) виконує 
лише морфологічну функцію, вказуючи, очевидно, на приналежність похідної форми до 
класу імен. Подібні зміни префікса відбивають і рос. память — помнить, пагуба — 
погубить і т. ін. 

В українській мові наголос у відіменних і віддієслівних дериватах з префіксом пра- 
падає звичайно на префікс, але існують слова і з наголосом на основі, пор. прабаба (у 
минулому це слово також характеризувалося префіксальним наголосом). Вузька 
спеціалізація префікса пра-, а також витіснення утворень з ним дериватами з префіксами 
про- і пре- є причиною обмеженої кількості слів з цим префіксом. 

Участь в українському іменному словотворі препозитивного елемента прото- (від гр. 
πρωτος «перший») привела до виникнення синонімічних відношень між ним і префіксом 
пра-: протоісторія — праісторія, протослов’яни — праслов’яни і т. п. Обидва форманти в 
наведених словах означають первинність того, що названо мотивуючим словом. Як і префікс 
пра-, іншомовні префікси прото-, архі- можуть підсилювати значення словотворчої основи, 
пор. протобестія, архішахрай та ін. 
 


