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FRAMES IN THE SEMANTICS OF “OPPOSITE” AND “IN FRONT OF” 
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Abstract 

 

In this paper we combine topological and dynamicity analysis with other parameters like 
reference frames, animacy, and function, in order to depict the polysemy of  two prepositions that 
express spatial relationships along the horizontal axis, namely, “opposite” and “in front of ”. Our 
method consists of  manual corpus analysis of  200 examples of  each one of  these particles from the 
COCA and BNC. The sense of  each preposition in context has been classified according to a network 
of  senses which includes a proto-concept, from which other senses are cognitively derived.  In addition, 
frames of  reference and degrees of  animacy provide semantic contrasts between the prepositions under 
analysis. Finally, metaphorical senses can be described as cognitively derived from the previous 
parameterized senses, by means of  mappings across domains (Lakoff, 1993). A first approximation to 
different senses is based on standard dictionaries. We claim that our analysis provides both native 
speakers and foreign learners with a coherent explanation of  the polysemy of  these items.2

Cognitive Linguistics offers a large tradition in the analysis of  spatial polysemy. 
The linguistic model that has paid most attention to the semantics of  this class of  items is 
Cognitive Grammar (CG) (Langacker, 1987, 2008). In CG a unit is defined as a 
thoroughly mastered structure that a speaker can activate as a preassembled whole 
without attending to the specifics of  its internal composition (Langacker 2008: 16). In 
other words, a unit constitutes a cognitive routine. Lexical units as well as grammatical 
morphemes, categories and constructions all take the form of  symbolic units with both a 
semantic pole and a phonological pole, and nothing else is required. In this context, 
English spatial prepositions are relational expressions, that is, the speaker’s 
conceptualization reflects interconnections among other conceived entities. 
Interconnections are cognitive operations that assess the relative positions of  entities 
within the scope of  predication. In accordance with CG, we consider spatial relation 
concepts as relational predicates that need two other concepts to raise a 
conceptualization. These two entities, conceptualized in the same construal event as the 
relational concept as such, are called “trajector” and “landmark”, and bear an 
asymmetrical relationship.  The former is the localized or foregrounded entity, and it is 
construed as the movable element in the relationship. On the other hand, the landmark 
functions as localizer, background, or referential entity, and it is construed as the static 
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element or reference point in the relationship.  In order to characterize the construal of  
prepositions, Cognitive Linguistics has developed multimodal descriptions based on 
different perceptual dimensions (Deane, 2005; Navarro 2003; Navarro & Gösser, 2011; 
Silvestre 2009) as opposed to the traditional view of  prepositions as geometric relations. 
In addition, several parameters have been proposed, such as the notion of  Frame of  
Reference (Levinson, 2003), Function (Vandeloise, 1991, 1994), or Animacy (Feist, 2004). 
In our proposal, we combine these parameters with the more conventionalized 
topological analysis, and dynamicity analysis, in order to depict the polysemy of  two 
prepositions that express spatial relationships along the horizontal axis, namely, 
“opposite”, and “in front of ”. 

 
1. Perceptual parameters, frames of  reference and animacy 
The construal arrangement of  the participants in a spatial situation can be best 

described as a multimodal configuration (Deane, 2005), where different dimensions of  
perception -perceptual parameters- play a role. These parameters have been described as 
semantic regions of  spatial protoconcepts (Navarro (2000, 2002, 2006, 2011, 2012, 
Navarro & Gösser, 2011; Silvestre 2009) that are present in usage events in a higher or 
lower degree. These semantic regions defined by the perceptual parameters in a spatial 
construal are the following: 

TOPOLOGY:  Any conceptualization of  a spatial Trajector-Landmark 
configuration is based on human visual patterns that offer a scheme for the spatial 
arrangement of  perceived situations Thus, the participants are construed as bearing a 
relation of  contiguity, contact, inclusion, proximity, distance, etc. 

DYNAMICS: Any spatial configuration needs a force pattern of  interaction 
between the participants, which can be described on the basis of  their disposition and 
orientation with respect to each other, so that their relationship shows a force-motion 
directionality. 

FUNCTION: Any spatial relation is conceptualized by humans as having a 
perceived consequence or effect on the entities involved (control, support, link, 
concealment, company, etc). The degree of  animacy of  the participants may play a crucial 
role as far as relative function is concerned. 

In this respect, the relative animacy of  the participants may affect the applicability 
of  spatial relational terms (Feist, 2000). According to Feist, the animacy of  the TR 
influences preposition choice in English. For example, if  we consider the expression 
“The fly on the floor”  in contrast with “The pebble in my hand”, we will observe that the 
fact of  having “fly” as trajector facilitates a spatial construal with the preposition “on”, 
because this preposition conveys a sense of  control on behalf  of  the trajector. 
Conversely, “pebble” reduces the probability of  construing a spatial relation where “on” 
expresses the relation, because that noun is not animate, and does not comply with the 
condition of  animacy for the control pattern expressed by “on”. We see that the degree 
of  relative animacy of  the participants generally plays a role in preposition choice. This is 
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a relevant phenomenon which shows usage contrasts between the propositions analysed 
in the sections below. 

Finally, prepositions incorporate a frame of  reference -or locative frame- where the 
situation construed by their meanings is encapsulated or anchored. According to 
Levinson (2003: 38ff) there are three frames of  reference grammaticalized or lexicalized 
in the languages of  the world: 

a) Intrinsic frame of  reference: It involves an object-centred coordinate system 
where the coordinates are determined by the inherent features, such as sidedness (left-
right), or facets of  the landmark (top-bottom, front-back, etc.) These “inherent features” 
are often humanly projected features on the basis of  function (the front of  a house), 
shape (front of  an arrow), canonical orientation (front of  a chair), characteristic motion 
(front of  a bicycle) and use (front of  a desk). 

b) Relative or deictic frame of  reference: It depends on the speaker’s or viewer’s 
position and perspective in relation to the scene. This frame presupposes a viewpoint and 
a trajector and landmark distinct from it. Thus, the construal includes three entities: 
trajector, landmark and viewer/speaker, in order to assign directions and orientation to 
the scene. Thus, the viewer’s position and orientation is relevant so as to define the planes 
and axes of  the Tr/Lm construal in terms of  left/right, front/back, and up/down. 

Absolute frame of  reference: It is defined by external world coordinates fixed by 
direction provided by gravity (up-down), by the visual horizon, the sun, or other fixed 
references. Cardinal directions are canonically fixed absolute coordinates (North-South, 
East-West). Other absolute references may be culturally determined by the topography 
where a language is -or was- traditionally spoken (e.g. “up-the-river” may end up meaning 
“northwards”). Absolute systems impose a constant background calculation of  directions. 

 
2. Method of  analysis 
In order to carry out our research, a corpus of  200 examples of  each preposition 

‘opposite’ and ‘in front of ’ from the COCA and BNC have been analysed manually. We 
have observed a set of  parameters that may influence construal. Firstly, the topological, 
dynamics and functional construals were examined focusing on the entities participating 
in the relationship, the trajector and the landmark. We came up with two proposals: on 
the one hand, a proposal for a primary meaning of  both prepositions and on the other, 
we proposed a distinction in the different construals between the two prepositions 
analysed. Secondly, a classification of  the entities taking part in the relation, trajector and 
landmark, was carried out in terms of  animacy conditions – according to a scale including 
human, animal, mobile objects, organisms and fixed objects (Feist, 2000). Finally, frames 
of  reference of  both prepositions were analysed so as to report which frame of  reference 
they incorporate. 
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3. Opposite 
3.1.1. Topological Construal 
As for the topological relationship between the trajector and the landmark, we 

observe that in the physical domain, there is no contact between the Trajector and the 
Landmark. All the Examples analysed indicate some distance between the participants, so 
that they are kept apart from each other. A direct exchange or interaction between the 
entities involved is not the case. 

In the example number (1) -H9U 1696 from the BNC- the spatial trajector-
landmark configuration is based on the distance between the participants having no 
contact (two passengers sitting opposite each other and separated). 

Examining example number (2) - JY 2003 from the BNC- we identify the Hotel 
Talabardon as the trajector and the fine church as the landmark. Both entities are opposite 
each other. The participants are, in this case, bearing a topological relationship of  no 
contact between them. Some distance is considered so no exchange or interaction is 
possible. 

Examples: 
(1) H9U 1696 ‘It's very cold tonight,’ I said politely to the passenger who was 

sitting opposite me. 
(2) AJY 2003 Hotel Talabardon, opposite the fine church, has superb Paimpol 

oysters. 
 
3.1.2 Dynamics construal 
In the case of  the preposition ‘opposite’, as for the dynamics parameter, there is a 

horizontal axis between the participants. There is a frontal orientation of  the Landmark 
towards the Trajector, and the trajector towards the Landmark. The participants do not 
move. There is no force and the frequent axis is static. 

Taking into consideration the first example BMU 2036 from the BNC, the group 
(them) and Susan are oriented to each other. There is no direct interaction and no motion. 
The distance is enough so that participants do not reach each other. 

Examples: 
(3) BMU 2036 She smiled at Susan, who was sitting opposite them. 
 
3.1.3. Functional construal 
A) The construal of  the functional parameter shows that the Landmark faces the 

Trajector and the Trajector faces the Landmark. The Trajector is functionally active or 
relevant because it confronts the front side of  the landmark. Therefore, the sense of  
confrontation arises in this construal. 

Examples: 
(4) APT 815 The large Lichtenstein Palace (2/258) of  1791 opposite the Church 

of  St Nicholas has seen many a change of  political fortune. 
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(5) ADY 362 Now he came into the dining-room where I was working and sat 
down opposite me at the table. 

 
B) Analysing example (6), we found out a Metaphorical sense of  the preposition 

opposite: 
Example: 
(6) CFF 1096 Opposite the title page was a picture of  the kneeling King 

exchanging his royal crown for a crown of  thorns. 
The source domain is the space and the target domain is a written text where we 

have pictures, texts, etc. 
In terms of  topology, we see that a relative distance is preserved. For the size of  a 

written page, the distance between participants is enough so that they do not touch. 
As for the dynamics axis, a semantic bleaching emerges as the feature frontal 

orientation of  the landmark towards trajector is lost. There is no intrinsic front from the 
picture and the title with respect to each other. 

The functional construal is lost. The title and the picture complement each other 
and they are confronted. We will find words to be at the same level on the page, that is, 
confrontation and complementation are highlighted in this sense, and in addition, due to 
pragmatic strengthening, a new function appears: to be at the same level on the page. 

 
C) When analysing the next example CH5 2097, we found out a metaphor coming 

from focusing on confrontation and complementation. 
Example: 
(7) CH5 2097 And when you have Oscar-winning actor Jeremy Irons starring 

opposite his wife, Sinead Cusack you know you're in for a class act. 
In this case, the topology is lost. There is no clear reference to the physical axis. 

The participants (the actor Jeremy Irons and the actress Sinead Cusack) are not actually 
confronting each other all the time. We are confronting them, but not physically, that is 
the reason why we have a metaphor. The two roles have the same weight in the film so 
that the fact that in literal uses we have horizontal axis and in this way, we have a similar 
weight in the film. So, this instance showing a metaphor makes clear evidence of  a parallel 
or complementary action-interaction of  actors/actresses in a play or film. 

 
3.1.4. Animacy 
 human animal other organisms Mobile objects 

Trajector 

fixed objects 

39%    61% 

Landmark 30%    70% 
Table 1: Animacy in the preposition 'opposite' 
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As for the classification of  the entities involved, we observed that fixed objects are 
fairly more frequent than humans. This use indicates that the preposition 'opposite' does 
not carry in it (in both cases, trajector and landmark) a strong indication of  a sense of  
animacy. The relative animacy of  the participants with respect to each other is not very 
contrastive either, since the differences in percentage of  animate trajectors and landmarks 
are not significant. 

 
3.1.5. Frame of  reference 
Intrinsic frame of  reference: the relative position of  participants always depends 

on their mutual configuration facing each other. 
 
Example: 
(8) HPP 2067 Hermiston House is opposite the gates to Hermiston Walk, which 

leads to Herriot-Watt campus. 
 

4. In front of 
3.2.1. Topological construal 
The second preposition analysed is 'in front of'; regarding the topological 

construal, we have observed that there is no contact between the Trajector and the 
Landmark. The distance between the trajector and the landmark is very short. Proximity 
indicates that participants can reach each other. This fact shows a clear difference in 
relation to the preposition OPPOSITE. 

Here the Trajector is positioned very near to the front part of  the landmark 
(something else or somebody else) with nothing in between (the landmark faces the 
trajector). Physical interaction is possible. 

Examples 
(9) CMJ 2159 Back in the office, Luke was standing in an attitude of  longing in 

front of  Patrick's computer. 
(10) A6T 2000 My legs are stiff  with inactivity and cold and my breath freezes in 

front of  me obscuring the view. 
 
3.2.2. Construal of  dynamics 
Regarding the dynamic parameter, we can see the Horizontal axis. There is no 

motion of  the trajector as for its position or location relative to the landmark. The 
Landmark is oriented facing the Trajector. Finally, we find a potential or real motion of  
the landmark forwards, in the direction towards the trajector. 

Examples: 
(11) APP 344 Instead of  a pause, this announcement was the prelude to a 

methodical and efficient movement forward by the police, hitting everything in front of  
them. 
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(12) G2V 1704 ‘If  I stuck a pom-pom on each nipple and waggled them in front 
of  Jed, he'd tell me I was blocking his view of  the telly,’ says Mandy. 

 
3.2.3. Functional construal 
In all the examples above, the Trajector is exposed to the landmark´s potential 

perception, action or influence. The landmark is functionally active. We have found an 
extended sense that we may call “In the presence of ”, which is sanctioned by a diachronic 
process of  pragmatic strengthening. The topology parameter is lost. The most important 
construal parameter is function. 

Examples 
(13) GT2 605 He danced at the Royal Albert Hall, the Mansion House, and in 

front of  King Edward VII and Queen Alexandra at the Chelsea Hospital. 
(14) HTS 120 In future, watch your lip in front of  mother and my Dad. 
(15) C9W 607 We tend to think of  cruelty as incorporating violence, but equally 

cruel is the father who constantly belittles his son or daughter in front of  others. 
 
3.2.4. Animacy 
 human animal other organisms mobile objects 

Trajector 

fixed objects 

45%  4% 1% 50% 

Landmark 58%  3% 3% 36% 
Table 2: Animacy in the preposition 'in front of' 

 
In relation to the characterisation of  the trajector and the landmark, the percentage 

of  animate entities is higher than the fixed objects so that 'in front of' is licensing animate 
human participants and we also see that the Landmark animacy is a little bit higher. 

 
3.2.5. Frame of  reference 
The relative position of  the participants depends on the Landmark’s frontal 

configuration or direction of  movement (intrinsic frame) 
Example: 
(16) ADR 129 With friends, and sometimes with sister Dannii, Kylie, like millions 

of  tungstenos all over the world, acted out her fantasies of  pop stardom in front of  her 
bedroom mirror. 

The relative position of  participants depends on the speaker’s (or viewer’s) 
position relative to them (deictic frame) 

Example: 
(17) On warm days those of  the hospital's old people who were still mobile used 

to sit and chatter at the table in front of  the tree, watching the passers-by. 
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5. Conclusions 
 

When comparing the different parameters examined in the corpus, we found some 
substantial differences between the two prepositions considered for this research. 

As for the topological relationship between the Trajector and the Landmark linked 
by the preposition 'opposite', we have detected that all the examples analysed show a 
situation where there is some distance between both participants. Conversely, the 
preposition 'in front of' occurs in many examples where proximity shows the entities to 
be very close to each other. 

The construal of  dynamics shows a horizontal and static axis between the 
participants as for the preposition 'opposite'. In the case of  the preposition 'in front of', 
we found motion of  the landmark towards the trajector. 

Function, in the preposition 'opposite', is characterised by the confrontation of  
both entities, whereas the functional construal in the preposition 'in front of' indicates 
that the Trajector is exposed to the perception and influence of  the Landmark. 

In relation to animacy, we have seen that the percentage of  animate entities and 
fixed objects are quite similar in the preposition 'opposite', whereas in the preposition 'in 
front of' this percentage of  humans is higher in the Landmark position. 

Finally, with regard to frames of  reference, we found that ‘opposite’ always recalls 
the intrinsic configuration of  the participants as facing each other. This fact shows that 
reference of  trajector with respect to landmark depends on their conceptualization as 
entities that possess a face or frontal side. On the other hand, “in front of ” shows larger 
versatility, in the sense that it may be used in two ways, either framed by the intrinsic 
frontal side of  the landmark or by the speaker’s (or viewer’s) perspective. 
 
 

 OPPOSITE IN FRONT OF 

DISTANCE TOPOLOGY PROXIMITY/SHORT DISTANCE 

STATIC AXIS DYNAMICS LM ORIENTED FORWARDS 

CONFRONTATIO
N 

FUNCTION EXPOSURE TO LM 
PERCEPTION OR INFLUENCE 

TR = LM ANIMACY TR < LM 

REFERENCE 
FRAME

INTRINSIC 
   

INTRINSIC / DEICTIC 

Table 3: Comparison of  the parameters analysed in the prepositions 'opposite' and 'in 
front of'. 
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	Astfel, procesului derivaţional din exemplul discutat aici (2.1.) i se poate argumenta şi trecerea prin alte etape intermediare (transformări), de tipul: [Din roşie]CPrep-predicat secundar [cum era]PC-modală], [Daniela s-a făcut pe loc verde la faţ...
	Reordonarea sintactică a celor două propoziţii aflate în raport de coordonare adversativă implică, aici, următoarele transformări:
	2.1.1. suprimarea operatorului verbal cu valoare copulativă din PP1  (era), cu menţinerea numelui predicativ (roşie);
	2.1.2. suprimarea conjuncţiei coordonatoare adversative dar;
	2.1.3. deplasarea subiectului din PP1  (Daniela) tot în poziţie de subiect în PP2 ; respectiv
	2.1.4. lexicalizarea prepoziţiei-regim din  în faţa fostului nume predicativ menţinut în structura de suprafaţă,  cu impunerea cazului de ordinul 3, cazul impus de prepoziţie, aşadar fără contribuţie proprie la generarea funcţiei (aici Ac3)152F ;
	2.1.5. luând în considerare şi observaţia de supra b., nu putem eluda faptul că, adeseori, propoziţia supusă transformării, respectiv extensiunile acesteia pot fi realizări propoziţionale, completive ori circumstanţiale, dintre cele mai diverse, mai a...
	2.1.6. Cum analiza de faţă se face din perspectiva modelelor de interpretare promovate în cadrul Şcolii clujene de sintaxă relaţională, nu demonstrăm aici condiţiile şi mecanismele transformărilor suferite în structura de bază, această sarcină făcând ...
	Având în vedere aceste observaţii (supra 2.1.1.-2.1.6.), considerăm că aceste transformări, asociate cu intonaţia specifică şi cu mărcile infrapropoziţionale/de constituent ale tematizării forte, probează, în mod peremptoriu şi suficient catalogar...
	În cazul complementului prepoziţional exprimat printr-un adjectiv, mărcile sintactice de tematizare forte intrapropoziţională se reduc la construcţia: prepoziţie (aici, din) + constituent tematizat (adjectivul) + predicat simplu, cu nume predicati...
	Dacă în cazul predicatelor construite cu un operator verbal de predicativitate (fie el copulativ, pasiv, aspectual ori modal), operatorul deţine rolul de predicator, deci expresie a relaţiei, în interiorul structurilor aici discutate, acest rol îi...
	Aşadar, prepoziţiile din interiorul construcţiilor sintactice aici analizate funcţionează ca centre de grup, dar şi ca expresii ale relaţiei sintactice, exercitându-şi deci rolul de cuvinte cu regim cazual, precum şi rolul de mijloc de subordonare...
	2.2. Integrat într-un grup prepoziţional, izolat sau nu de centrul verbal, adjectivul-nume predicativ admite, tematizat, actualizarea funcţiei sintactice de circumstanţial de timp (O ştiu pe Laura de mică. De mici ne-am iubit.)158F . Istoria generativ...
	a. eliminarea operatorului copulativ din PC şi a complementului direct pe Laura din PP, cu menţinerea cliticului pronominal personal dublant o.
	b. reducerea conectivului interpropoziţional la un singur element relaţional (prep de), rest în urma elidării adverbului relativ când, constituent al loc. conj. de când; şi în acest context, prep. de îşi menţine semnificaţia [+Temporal], deoarece, sem...
	c. menţinerea, în structura derivată, de suprafaţă a fostului nume predicativ (aici, mică).
	Consecinţe semantico-gramaticale ale reorganizării sintactice:
	1. menţinerea coreferenţialităţii semantice dintre complementul direct şi adjectivul substantivizat, respectiv a acordului gramatical în gen, număr şi caz de ordin 2, prin acordul sintagmatic perpetuat de la adjectivul- nume predicativ din structura  ...
	2. o altă consecinţa imediată integrării lui mică în clasa lexico-gramaticală a substantivului este situarea acestuia într-un caz de ordinul 3, deci prepoziţional, aici Ac3 , caz impus de prepoziţia-regim de.
	Un enunţ de tipul Eu şi Ancuţa ne-am iubit de mici reprezintă o construcţie complexă reciprocă, fiind rezultatul reorganizării sintactice a unei construcţii primare cu următoarele caracteristici şi etape operaţionale:
	a. este o structură pluripropoziţională ce cuprinde, aproape întotdeauna şi în mod obligatoriu, două propoziţii principale, respectiv propriile lor subordonate temporale, acestea din urmă fiind sursele complexităţii constitutive şi, implicit, ale pred...
	b. cele două propoziţii principale se află în raport de coordonare şi sunt structurate simetric, ambele conţinând acelaşi verb biactanţial şi aceleaşi nominale, dar cu ordinea sintactică inversată, subiectul din prima propoziţie devenind complement di...
	c. reorganizarea sintactică impune comprimarea celor două propoziţii principale coordonate, prin eliminarea conjuncţiei şi;
	d. reciprocizarea verbului se face prin pronominalizarea pronumelui reflexiv ne;
	e. reducerea subordonatelor temporale la un singur constituent, şi anume ridicarea în enunţul derivat doar a adjectivului, fost nume predicativ, însoţit de prepoziţia de, rest al locuţiunii conjuncţionale subordonatoare de când. şi expresie a relaţiei...
	f. reciprocizarea verbului şi menţinerea în structura de suprafaţă a subiectelor din cele două propoziţii principale sunt, la rândul lor, surse ale complexităţii constitutive, care impune, concomitent, schimbarea numărului şi a genului adjectivului si...
	Istoria derivativă a enunţului supus, aici, analizei, poate avea, aşadar, următoarea configuraţie:
	I. [Eusb am iubit-o pe Ancuţacd]PP1 [de când eram mic]CT1 şi [Ancuţasb m-a iubit  pe minecd]PP2 [de când era mică]CT2  →
	II. [Eu am iubit-o pe Ancuţa] [de când eram mic] şi [Ancuţa m-a iubit  pe mine] [de când era mică] →
	III. [Eu şi Ancuţa ne-am iubit [de mici]ct-predicat secundar]
	Unora dintre circumstanţialele de timp exprimate prin adjectiv cu prepoziţie li se poate argumenta şi trecerea printr-un stadiu derivativ în care adjectivul funcţionează ca modificator (atribut adjectival propriu-zis, în termenii gramaticii tradiţ...
	Luminiţa Chiorean (2009: 58-59) cataloghează construcţiile sintactice discutate de noi în prezentul articol drept capcane sintactice şi dezvoltă ideea posibilităţii de a argument, în cazul circumstanţialului de timp [prep+adj] fie ca una, fie ca d...
	În ceea ce priveşte identitatea în gen, număr şi caz a adjectivului cu substantivalul substituit, aceasta se datorează identităţii referenţiale a celor doi termeni (i.e. adjectivul şi substantivul), adjectivul preluând statutul morfologic şi sinta...
	Elementul comun tuturor grupărilor menţionate supra 1., inclusiv celor analizate aici îl reprezintă structura de bază bipropoziţională, relaţia sintactică dintre cele două propoziţii fiind fie de coordonare (v. predicativul suplimentar, complementu...
	2.3. Acelaşi procedeu al reorganizării sintactice funcţionează şi în construcţiile cu circumstanţial de cauză realizat adjectival: Nu mai mânca nimic de bolnavă. De îngâmfată ce era, nu-i ajungeai cu prăjina la nas161F . Elevii aceia plângeau de supăr...
	[Nu mai mânca nimic]PM-principală [din cauză că/pentru că era [bolnavă]nume predicativ]PC-cauzală →[Nu mai mânca nimic [de bolnavă]ct-predicaţie secundă],
	Reorganizarea sintactică ce are ca efect fenomenalizarea unei predicaţii secunde în limitele aceluiaşi enunţ implică aici: suprimarea operatorului copulativ (era) din subordonata cauzală, transpunerea conectivului interpropoziţional (din cauză că/...
	Observaţie: Cel mai frecvent tip de adjective calificative ocurente în acest tipar sintactic în poziţie de circumstanţial de cauză sunt adjectivele calificative care exprimă caracteristici, însuşiri ce ţin de starea psihică, mentală şi fiziologică, de...
	Suntem de părere că adjectivele calificative ce apar în clasa de substituţie a circumstanţialului de cauză sunt cele mai în măsură să probeze statutul lor de adjective substantivizate, având în vedere, pe lângă utilizarea lor frecventă în contexte...
	În planul organizării informaţionale a enunţului, este de reţinut faptul că unele circumstanţiale, şi anume cele care exprimă relaţii logice, deci inclusiv circumstanţialele de cauză, pot fi tematizate doar cu respectarea anumitor condiţii: să reia...
	În concluzie, în cazul circumstanţialelor de cauză exprimate printr-un grup adjectival încastrat într-un grup prepoziţional, prepoziţia-centru de grup de şi numai de, ca de altfel toate prepoziţiile ocurente în construcţiile sintactice complexe [p...
	2.4. Circumstanţialul de relaţie, în calitatea sa de constituent facultativ, nonmatricial, al enunţului, indicând limitele de manifestare ale unei acţiuni, stări, calităţi ori perspectiva din prisma căreia se face comunicarea, cunoaşte, şi acesta, rea...
	Realizarea sintactică în discuţie, analizată, în literatura română de specialitate din diverse perspective168F , reprezintă cazul tipic de tematizare forte, prepoziţia de combinându-se cu un adjectiv, substantiv, adverb sau, cel mai frecvent, cu u...
	C. Dimitriu consideră că realizările circumstanţialului de relaţie prin adjectiv, substantiv, adverb ori supin precedat de prepoziţia de au luat naştere după modelul structurilor din vorbirea populară şi familiară  cu substantivul repetat cu forme...
	Aşa cum am discutat şi în cazul celorlalte funcţii sintactice, pe lângă istoria derivativă a construcţiei supuse analizei, un interes important îl are stabilirea statului funcţional, semantic, gramatical şi pragmatic, al lui de. În acest tipar sin...
	Construcţia sintactică de bază supusă reorganizării şi al cărei rezultat este circumstanţialul de relaţie exprimat prin adjectiv poate avea următoarea structură bipropoziţională: [În ceea ce priveşte faptul/ În privinţa faptului că este frumoasă]P...
	Încă odată cu apariţia GLR (1963/1966), statutul grupărilor care introduc subordonata circumstanţială de relaţie a ridicat numeroase probleme privind încadrarea lor morfosintactică. Este vorba, în special, de îmbinările care încorporează substant...
	În prezentul studiu, susţinem ideea, existentă deja în lucrările de specialitate175F , potrivit căreia îmbinările mai sus menţionate reprezintă, în româna actuală, veritabile locuţiuni conjuncţionale subordonatoare, grupările în discuţie fiind o d...
	I: structură bipropoziţională cu structura CRel+PP: [În (ceea) ce priveşte faptul că este frumoasă]PC-CRel, [Bianca este frumoasă, într-adevăr.]PM-PP →, stadiu primar, de adâncime, în care circumstanţialul de relaţie are realizare propoziţională, cu v...
	II: parcursul derivaţional complex poate fi explicat, credem, prin existenţa unei etape secunde, în care circumstanţiala de relaţie se exprimă printr-o construcţie (pseudo)absolută, şi anume printr-o propoziţie nonfinită cu centru verbal infinitival: ...
	Infinitivul, ca centru de grup vebal al unei propoziţii nonfinite177F , funcţionează asemenea unui verb finit dependent, prin menţinerea categoriilor verbale deictice (diateză, tranzitivitate, timp), prin capacitatea lui de a atribui roluri tematice ş...
	Construcţia circumstanţială cu centru verbal infinitival are caracter pseudoabsolut, iar nu absolut, întrucât, spre deosebire de construcţiile similare cu centru verbal gerunzial şi participial, grupul verbal infinitival este integrat sintactic prin i...
	Elementele relaţionale ale construcţiilor complexe infinitivale cuprind procliza infinitivală a, singură sau, cel mai adesea, precedată de o prepoziţie ori o locuţiune prepoziţională(Pomian 2008: 97-198). Referindu-ne la realizarea sintactică aici dis...
	Adverbializatorii specializaţi în relaţionarea circumstanţialei de relaţie cu centru verbal infinitival au cel mai frecvent forma unor grupări (cvasi)locuţionale: cât despre a, vizavi de a, cu privire la faptul de a, în (ceea) ce priveşte faptul de a,...
	Prepoziţia de, în calitatea sa de corespondent semantico-funcţional al conjuncţiei simple subordonatoare că, devine, la rându-i, sursă a complexităţii constitutive, preluând, progresiv, şi rolul sintactic de integrator sintactic al circumstanţialului ...
	În alţi termeni, construcţia (pseudo)absolută infinitivală  reprezintă o etapă tranzitorie necesară şi suficientă în vederea obţinerii aşa-cunoscutului monstru sintactic reprezentat de construcţia [DE+adjectiv].
	Se cuvine, ca observaţie suplimentară, relevarea faptului că, în exprimarea îngrijită, elaborată şi, nu de puţine ori pretenţioasă/ostentativă, apelul la utilizarea construcţiilor (pseudo)absolute infinitivale pentru exprimarea circumstanţialului de r...
	III: [În (ceea) ce priveşte faptul de a fi frumoasă]CircRel nonfinită , [Bianca este frumoasă, într-adevăr]PP → [De frumoasă]CircRel-predicaţie secundă, [Bianca este frumoasă, într-adevăr.]PP , etapă finală, la care se ajunge prin ştergerea operatorul...
	Urmărind istoriile derivative ale construcţiilor de mai sus, al căror rezultat îl reprezintă aşa-zişii monştri sintactici, în terminologia propusă de către gramerianul D.D. Draşoveanu, promovăm ideea că prepoziţia de funcţionează cumulant în acest ...
	semantic, funcţionează ca predicat semantic, fiind purtătoare ea însăşi de informaţie
	semantică, deci aptă să atribuie roluri tematice (Sursă, Timp, Cauză Limită), corespondent la nivel infrapropoziţional al conj/loc. conj cu specializare absolută pentru realizarea anumitor funcţii sintactice; în această ipostază, prepoziţia deţine o t...
	morfologic, apare în calitate de convertor, mijloc de substantivizare a componentului predicaţiei
	secunde, (adjectiv/adverb/supin), chiar dacă în substantive defective de unele dintre particularităţile specifice substantivelor propriu-zise; .
	sintactic, în calitate de operator al copredicaţiei şi prepoziţie-regim, deci expresie a relaţiei sintactice
	care impune formei substantivizate acuzativul prepoziţional (Ac3), cu încălcarea tezei potrivit căreia, în subordonare, acordul este mai puternic decât regimul prepoziţional;
	pragmatic, în calitate de tematizator într-o construcţie de tematizare forte.
	Coroborând datele expuse supra cu analiza predicaţiei secunde în sintaxa limbii franceze întreprinse de către Eva Havu şi Michel Pierrard (2007), formulăm următoarele concluzii privind predicaţia secundă şi fenomenalizările acesteia în sintaxa li...
	• în plan predicaţional, construcţiile sintactice de tip [prepoziţie+adjectiv] au un rol indicativ în acceptarea statutului predicativ/propredicativ (de predicate secundare) al segmentelor implicate;
	• în plan pragmatic, poziţia elementului sintactic dislocat ocupă un loc central în ce priveşte organizarea informaţiei furnizate de către predicatul secundar (i.e. tematizarea forte);
	• în plan interpretativ, poziţia elementului sintactic dislocat deţine rol orientativ în interpretarea raportului instituit între cele două predicaţii
	•În cazul unor aşa-zişi monştri sintactici aici analizaţi, apariţia lor în poziţie postverbală, iar nu întotdeauna în poziţie frontală, de tematizare forte, permite suprimarea prepoziţiei-regim de/din, situaţie care implică însă o nouă reorganizare s...
	Observaţie complementară: Potrivit GLR, Avram, GALR (I: 618, II: passim), GBLR, de unde am şi preluat exemplele de mai jos, adjectivul apare, sporadic şi accidental [s.n.], încorporat într-un grup prepoziţional, în realizarea altor poziţii sintactice,...
	2.5. În rândul fenomenalizărilor monştrilor sintactici, D.D. Draşoveanu (1999) include şi atributul adjectival numeral din enunţuri ca: Gardul este înalt de peste doi metri. Casa lor era veche de peste două secole.
	În enunţul Gardul este înalt de peste doi metri., construcţia sintactică complexă are configuraţia: [prepoziţie (de) + prepoziţie (peste) + numeral cardinal cu valoare adjectivală (doi) + substantiv (metri)], structură care nu intră sub incidenţa ...
	În realitate, ne aflăm, aici, în prezenţa a două funcţii sintactice distincte, cu regenţi diferiţi: pe de o parte, avem un circumstanţial cantitativ exprimat printr-un substantiv în Ac3 (de metri), complinire facultativă a adjectivului- nume predic...
	3. Concluzii:
	Conceptul de predicaţie secundă, concept datând, în literatura de specialitate, încă din anii `80 (Mélis), implică, în primul rând, instaurarea unei legături predicative de tip atributiv între un predicat superior, regizant/regizor, şi un constituent ...
	Sistematizate, cele mai frecvente fenomenalizări ale predicaţiei secunde în limba română, sunt apoziţia, predicativul suplimentar, construcţiile detaşate/izolate, grupările [prepoziţie+ adjectiv] şi formele verbale nepersonale în majoritatea apariţiil...
	În privinţa grupărilor [prepoziţie+adjectiv] aici analizate, împărtăşim opinia din GALR, GBLR şi din alte studii dedicate predicaţiei secunde, potrivit cărora adjectivele funcţionează ca predicate secundare în diverse poziţii sintactice, oricum reduse...
	Adjectivele din aceste construcţii sintactice complexe suferă o schimbare de statut morfosintactic, glisând spre clasa lexico-gramaticală a substantivului substituit, apariţia prepoziţiei fiind condiţia obligatorie şi semnul conversiunii, chiar dacă o...
	Prepoziţia ataşată adjectivului din construcţiile complexe [prepoziţie+ adjectiv] are statut cumulant, îndeplinind rol cvadruplu185F :
	semantic,ca predicat semantic, indicator al funcţiei şi atribuitor de roluri tematice;
	morfologic, este mijloc de conversiune a adjectivului în substantiv;
	sintactic, funcţionează, simultan ca operator al copredicaţiei în înţelesul dat de Cadiot (2000) şi ca element relaţional.
	pragmatic, este un tematizator.
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