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РЕЙЗИНГОВІ КОНСТРУКЦІЇ З ПІДМЕТОМ У  

СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У межах теорії керування і зв’язування аргументними називаються позиції (А-positions), в яких 

складова отримує тематичну роль за допомогою тета-маркування (θ-marking), а всі решта позицій, 

які не є тета-маркованими, називаються неаргументними (А'-positions). Таким чином, в число А-

позицій потрапляють базові позиції внутрішніх аргументів (internal arguments) дієслова, які 

породжуються всередині дієслівної групи і позиції зовнішнього аргументна (external argument) в 

SpecIP. А-пересув (argument movement) – пересув конституента речення до А-позицій (позицій 

підмета та додатка дієслова, що отримують тета ролі), під час якого елемент, що пересувається не 

має змоги проминути А-позицію. Пасивні конструкції, неакузативні дієслова та рейзингові 

конструкції є прикладами А-пересуву. 

Операція пересуву, під час якої іменник чи займенник зазнає пересуву з позиції специфікатора 

у нижній ТР (tense phrase) до позиції специфікатора у вищій ТР, відома як підняття підмета 

(subject raising), оскільки відбувається підняття іменника чи займенника з підрядної частини 

речення до головної. Це є зразком більш загальної операції пересуву – А-пересуву (A-movement), 

коли Т поєднується з найближчою номінативною фразою, яка стає специфікатором, тобто зазнає 

пересуву до позиції spec-T. 

Дієслова типу seem/appear, коли вживаються з інфінітивним комплементом, викликають 

підняття підмету з підрядної частини речення, тому ці дієслова отримали назву рейзингові 

присудки (raising predicates). 

Рейзинговою називається конструкція (raising structure), в якій відбувається пересув аргументу 

присудка з позиції підрядного речення до позиції підмета в головному. Наприклад: 

(1) There does seem to remain some hope of peace. 

(2) Some hope of peace does seem to remain. 

Словосполучення some hope of peace є тематичним комплементом присудка remain, яке 

породжується в позиції підрядної частини речення, але зазнає пересуву до позиції підмета в 

головній частині речення (seem-clause). 

Дієслова типу seem/appear схожі на пасивні дієслова тим, що вони дозволяють фразам, які є 

тета-маркованими аргументами присудка в нижній підрядній частині речення піднятися до позиції 

підмета в головній частині речення (seem/appear-clause). 

Таким чином, речення (1) формується наступним чином. В позиції QP some hope of peace 

поєднується з дієсловом remain, стає тета-маркованим і утворює VP remain some hope of peace. 

Потім  VP поєднується з інфінітивною часовою часткою to утворюючи T-bar to remain some hope of 

peace. Інфінітивне to, як інші Т-конституенти, має ПРП-ознаку (EPP feature), тобто іменник чи 

займенник повинен виступати в ролі підмета. Одним із шляхів задоволення цієї потреби є 

приєднання до T-bar експлетивного займенника there в позиції spec-T. Результатом цього є 

утворення ТР there to remain some hope of peace, яка поєднується з дієсловом seem утворюючи VP 

seem there to remain some hope of peace. VP, яку ми отримали, далі поєднується з емфатичним 

допоміжним дієсловом теперішнього часу does і утворюється T-bar does seem there to remain some 

hope of peace. [T does] має ПРП-ознаку, тому що є Т-коституентом, тому найближчий іменник чи 

займенник (у нашому випадку експлетивний займенник there) зазнає пересуву до позиції підмета в 

ТР. Утворена ТР поєднується з нульовим комплементайзером маркуючи речення як розповідне [8: 

138]. 

Продемонструємо структурні позиції елементів проекції СР речення у схемі-дереві: 



 
Породження речення (2) відбувається аналогічно (1) лише до того моменту, коли утворюється 

T-bar to remain some hope of peace. Інфінітивна частка to, як інші Т-конституенти, які мають ПРП-

ознаку, відповідно до ACC (Attract Closest Condition) приєднує найближчу номінативну фразу 

some hope of peace, яка стає підметом і утворює ТР some hope of peace to remain. Потім ТР 

поєднується з дієсловом seem і утворює VP, яка поєднується з Т-конституентом теперішнього часу 

does і утворює T-bar. Оскільки, Т-конституент має ПРП-ознаку, то найближча номінативна фраза 

зазнає пересуву до позиції підмета і утворює  ТР some hope of peace does seem to remain. 

Поєднання утвореної ТР з нульовим декларативним комплементайзером утворює наступну 

структуру: 

 
Номінативна фраза some hope of peace здійснює пересув з позиції її породження внутрішнього 

комплемента дієслова remain до поверхневої позиції підмета seem-клаузи. Таким чином, А-

пересув виконується відповідно до релятивної мінімалістичної умови (Relativised Minimality 

Condition), згідно якої конституент, який зазнає А-пересуву стає специфікатором найближчого Т-

конституента. 

 


