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We aim to realize a synthetic, brief and clear presentation of the principal grammarians' opinions 

regarding the vocative case. In the existing studies about the vocative case, the personal opinions are 

combined with those belonging to other specialists who analysed the morphologic and syntactic aspects of 

the noun case. Thus, taking into account the great variety of judgements, we decided to choose for our study 

the most representative ones. Trying to offer an overwall perspective of all these opinions and theories 

regarding the vocative case, we will provide as arguments the language facts which permit to draw a clear 

conclusion upon this highly-debated gramar issue.  
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