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SUBSTANTIVIZATION OF ADJECTIVES AS 
THE LANGUAGE PHENOMENON 

 
Bozhko Y.O. (Kharkiv) 

 
There exists a phenomenon of adjective substantivization in 

the English language. Substantivization may be complete or 

incomplete. Аnd adjectives can be either wholly or only partly 

substantivized. 

Wholly substantivized adjectives are adjectives completely 

converted into nouns. They acquire all the characteristics of 

countable nouns, namely. They may be used with the article, 

may take the plural form suffix-s and may be used in the possessive case. E.g.: native 

(adj.) – a native (noun); savage (adj.) – a savage (noun); relative (adj.) – a relative 

(noun); white (adj.) – a white, cooperative (adj.) – a cooperative (noun).  

Partly substantivized adjectives may take some of nounal grammatical characteristics. 

For instance, some of substantivized adjectives have only the plural form: E.g.: 

valuables, eatables, ancients, sweets. Most of substantivized adjectives of this kind are 

similar to collective nouns since they denote a whole class. They are used with the 

definite article: E.g.: the rich, the poor, the unemployed, the disabled .the black, the 

white, the deaf and dumb, the English, the French, the Chinese. In a sentence they are 

usually associated with a plural verb: E.g.: The rich get richer and the poor get poorer 

[1]. 

The substantivized adjectives which denote abstract notions are used with the definite 

article but are associated with the singular verb: E.g.: the good, the bad, the evil, the 

beautiful, the future, the present, the past. E.g.: Parents must teach their children the 

difference between the good and the bad. It's impossible to predict the future. 

Thus, substantivized adjectives have been converted into nouns and therefore have 

acquired the ability to name substances or objects. They are widely used in Modern 

English. 
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