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Abstract 

Throughout history, in the statements and writings of the great political leaders or dictators, in the 

speeches of the current politicians and in their social media posts, referring to themselves in the 

third singular person is met often. This linguistic phenomenon, scarcely studied by specialists, was 

called “illeism”. Public persons especially resort to such a method through which self-referentiality 

is disguised in order to underline the importance of themselves in a temporary position, while 

offering the illusion of self-objectification. The use of illeism implies an exaggeration of the 

perception of someone’s importance in public perception and even in history, in numerous cases 

being a demagogic means of manipulation of the electorate. 

 

Rezumat 
De-a lungul istoriei, în declaraţiile şi consemnările marilor lideri politici sau dictatori, în 

discursurile politicienilor din prezent şi în postările lor pe reţelele de socializare, referirea la 

propria persoană prin pronumele de persoana a III-a singular este des întâlnită. Acest fenomen 

lingvistic puţin studiat de specialişti a fost denumit „ileism”. Persoanele publice recurg în special 

la o astfel de metodă prin care autoreferenţialitatea este deghizată pentru a sublinia importanţa 

propriei persoane în funcţia ocupată temporar, oferind în acelaşi timp iluzia auto-obiectivării. 

Folosirea ileismului implică o exagerare a percepţiei asupra importanţei cuiva pe scena publică şi 

chiar în istorie, în numeroase cazuri ileismul fiind un mijloc demagogic de manipulare a 

electoratului. 

 

Key words: illeism, polltical discourse, Donald Trump, self-reference 
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Motto: „Eu, Muammar Gadafi, sunt atât de sublim încât nu pot să vorbesc  

despre mine decât făcând un pas în afara propriei persoane” 

 

 

I. Introducere 

 Ileismul este un fenomen lingvistic despre care nu s-a discutat sau scris prea mult în 

România. In engleză, termenul folosit este „illeism”, ceea ce vom traduce în română prin ileism. 
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Deşi este întâlnit tot mai des, lingviştii români nu i-au acordat atenţia necesară. Ileismul este descris 

ca „folosirea excesivă a pronumelui «el», în special atunci când se face referire la propria persoană” 
1
. În limba română, termenul nu este perfect conturat, deşi întâlnim adesea folosirea ileismului atât 

în literatură, cât şi în viaţa de zi cu zi. Scopul acestei lucrări este de a prezenta cât mai pe larg istoria 

ileismului, conturând cu exemple vaste apariţia acestuia atât în literatura veche, ca o figură de stil, 

cât şi în discursurile unor mari personalităţi din zilele noastre reflectând o varietate de intenţii 

stilistice sau de circumstanţe involuntare.  

 

II. Etimologie 

 Etimologia cuvântului este clară – acesta provine din limba latină, unde „ille” reprezintă 

forma pronumelui personal „el” şi a pronumelui demonstrativ de depărtare „acela”. În limba 

română, termenul nu este perfect conturat, el nu există în DEX sau DOOM 2, deşi întâlnim vorbitul 

despre sine la persoana a treia, ca fenomen lingvistic, atât în literatură, cât şi în viaţa de zi cu zi. 

Despre ileism a vorbit pentru prima dată Samuel Taylor Coleridge (n. 21 octombrie 1772 - d. 25 

iulie 1834) – poet, filosof şi critic literar englez, ca opus al egoismului, marcă a folosirii excesive a 

pronumelui personal eu şi al tuismului, prin care sunt este dată prioritate intereselor altor oameni 

faţă de interesele proprii. Ileismul reprezintă actul prin care o persoană se referă la ea însăşi la 

persoana a treia, nefolosind persoana întâi. În limba engleză, o persoană ce practică ileismul se 

numeşte ileist, iar că adjectivul corespunzător este ileistic. Procedeul se aseamănă şi cu ceea ce 

numim nosism (cuvânt ce provine din latinescul nos – noi + sufixul –ism şi desemnează persoanele 

ce vorbesc la persoana întâi plural), în limba engleză, royal we, adesea folosit de familia regală, de 

exemplu: „Noi nu suntem amuzaţi de acest comentariu.” 

 

III. Resorturile folosirii ileismului 

 Ileismul este întâlnit încă din literatura timpurie. Cronica lui Iulius Cezar, scrisă cu privire la 

războiul de ocupare a Galiei, Commentarii de Bello Gallico/Comentarii asupra războiului galic este 

o relatare făcută în întregime la persoana a treia pentru a oferi o descriere obiectivă asupra celor 

nouă ani petrecuţi de Cezar în Războaiele Galice, a intrigilor şi bătăliilor ce au avut loc pe frontul 

Galiei pe fondul conflictelor dintre romani şi populaţiile autohtone. In scrierea lui Iulius Caesar se 

observă tendinţa autorului de a se obiectiva şi de a se poziţiona în postura de observator al 

evenimentelor istorice descrise de el, şi nu de protagonist în Războaiele Galice: 

„Când i s-a raportat lui Cezar că ei încercau să îşi creeze propria rută prin Provincia noastră (…)”
2
 

„Cezar (…) nu a fost de părere că această permisiune putea fi acordată.”
3
 

„Lui Caesar is se spune iar că Helveţii intenţionau să treacă prin Sequani.”
4
 

„Cezar procedează la fel şi trimite la atac întreaga sa cavalerie (…)”
5
 

 Fenomenul poate fi întâlnit şi în opera lui Xenofon – Anabasis, în care sunt descrise 

peregrinările acestuia în campanie, întâmplările fiind descrise mai mult din punctul de vedere al 

unui jurnalist sau reporter decât din cel al unui combatant sau în piesele de teatru ale lui 

Shakespeare, în mod particular în opera Iulius Cezar, în care adesea personajele se raportează la 

sine vorbind la persoana a treia, un truc pe care Shakespeare l-a împrumutat chiar din scrierile lui 

Iulius Cezar.  

Exemplu - Cezar în Actul Doi, scena 2 din opera Iulius Cezar de William Shakespeare: 

„Caesar shall forth; the things that threatened me 

Ne'er looked but on my back. When they shall see 

The face of Caesar, they are vanished. 

 

                                                        
1
 https://www.merriam-webster.com/dictionary/illeism, consultat la 18.09.2017. (t.n)  

2
www.stcharlesprep.org, cap. 7, citat la 26.08.2017. (t.n.)  

3
Ibidem. 

4
 Idem, cap. 10. 

5
 Idem, cap. 15. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/illeism
http://www.stcharlesprep.org/
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Cezar va ieşi, lucrurile cari m-au ameninţat 

Nu m-au privit decât în spate; şi îndată ce vor vedea 

Faţa lui Cezar, se vor uimi.” 

 În literatură, ileismul este folosit pentru a ascunde identitatea naratorului atunci când aceasta 

coincide cu cea a personajului principal; acest lucru implică obiectivitate, detaşare şi observare din 

exterior. În unele religii precum hinduismul sau budismul, ileismul este văzut ca un semn al 

evoluţei spirituale, întrucât prin practicarea ileismului indivizii îşi detaşează sinele etern de sinele 

prins de corp. Practicanţi cunoscuţi ai aceste forme de ileism sunt Swami Ramdas, Anandamayi Ma 

şi Mata Amritanandamayi. O formă total opusă de ileism faţă de cele prezentate anterior apare în 

procesul dedublării: în filmul Stăpânul Inelelor, unde personajul Gollum, vorbind adesea cu sine, 

foloseşte persoana a treia doar pentru că nu are cu cine altcineva să vorbească. 

 Ileismul poate reprezenta o varietate de intenţii în funcţie de contextul în care este folosit, de 

exemplu, recruţii militari, în special în Statele Unite sunt obligaţi să vorbească despre ei la persoana 

a treia („recrutul”) pentru a reduce sensul de individualitate şi pentru a impune ideea că grupul este 

mult mai important decât propria persoană. În ceea ce priveşte viaţa cotidiană, putem afirma că 

ileismul este întâlnit foarte des şi în exprimările persoanelor publice din România. 

 Decizia unui vorbitor de a se referi la propria persoană prin utilizarea pronumelui de 

persoana a treia singular (el/ea) în locul pronumelui personal de persoana I singular (eu) ţine de mai 

mulţi factori. Observăm această practică în special în politică, acolo unde autoreferenţialitatea este 

dezghizată prin astfel de mijloace. Ileismul a fost folosit şi de mari personalităţi ale istoriei, în 

special de oamenii de stat cu un ego supradezvoltat, aşa cum erau dictatorii. Această „modă” a fost 

copiată de conducători şi politicieni de-a lungul timpului. 

 În 1962, după ce a pierdut cursa electorală pentru postul de guvernator al Californiei, 

Richard Nixon rostea următoarele cuvinte într-una din conferinţele de presă:  

„You won't have Nixon to kick around anymore, because, gentlemen, this is my last press 

conference. ” 

„Nu vă veţi mai putea lega de Nixon de acum încolo, deoarece, domnilor, aceasta este cea din urmă 

conferinţă de presă”. 

 Renumitul general francez Charles de Gaulle era un avid utilizator al ileismului. În 

memoriile sale, de Gaulle vorbeşte adesea despre el însuşi la persoana a treia şi nu ezită niciodată 

să-şi etaleze superioritatea faţă de semenii lui: „Fie ca de Gaulle să-şi continue calea şi să-şi 

urmărească vocaţia” 
6
. Ileismul este şi o metodă de a plasa indirect emfaza asupra propriei persoane 

prin dedublare, iar politicienii îl folosesc, chiar şi involuntar, pentru a sublinia importanţa propriei 

funcţii.  

 Folosirea acestui procedeu implică o exagerare a percepţiei asupra importanţei propriei 

persoane pe scena publică şi chiar în istorie. Se ştie, de pildă, că dictatorii au o foarte bună părere 

despre ei înşişi. Pentru a marca într-un mod şi mai puternic faptul că se consideră nişte fiinţe 

superioare, ei aleg să vorbească despre ei înşişi la persoana a treia. De la Nicolae Ceauşescu la 

Saddam Hussein, de la Fidel Castro la Muammar Gaddafi, toţi au suferit de narcisism dictatorial 

total. Fostul lider libian, colonelul Muammar Gaddafi, obişnuia să spună când se adresa poporului 

său: 

„Muammar Gaddafi nu este preşedinte, el este liderul revoluţiei libiene.”
7
 

 Megalomania sa însă nu se oprea aici. „Eu, Muammar Gadafi, sunt atât de sublim încât nu 

pot să vorbesc despre mine decât făcând un pas în afara propriei persoane şi privindu-mă pe mine 

însumi din exterior, cu admiraţia pe care o merit”
8
 În momentul în care un dictator vorbeşte despre 

sine la persoana a treia singular, acesta se pune, aşadar, în faţa auditoriului într-o lumină absolut 

extraordinară, se consideră unic şi nemaipomenit.  

                                                        
6
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,944142,00.html, consultat la 28.06.2017. 

7
www.rfi.ro, consultat la 28.06.2017. 

8
Ibidem. 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,944142,00.html
http://www.rfi.ro/
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 Unul dintre cele mai bune exemple din actualitate este cel al preşedintelui SUA, Donald 

Trump. In declaraţiile sale şi în postările pe Twitter, preşedintele american se referă adesea la 

propria persoană prin formule precum „Trump” sau „el”:  

„«Ucenicul» a fost emisiunea de televiziune nr. 1 în sezonul trecut, duminica între orele 22-23. 

Felicitări, Donald!”
9
  

„Urmăriţi-l pe Donald Trump la emisiunea «Noaptea târziu» cu David Letterman deoarece, în 

această noapte, va prezenta topul primilor 10 în clasament.”
10

 

„In Missouri tocmai a fost confirmată victoria lui Donald Trump (…).”
11

 

„Rămâi la subiect, rămâi la subiect, Donald.”
12

 

„Indicele Consumatorului din SUA a urcat în luna decembrie cu aproape patru puncte, la 113,7, cel 

mai mare atins în peste 15 ani! Mulţumesc, Donald”
13

 

 Într-una din conferinţele de presă în urma cărora şi-a anunţat intrarea în cursa pentru postul 

de cel mai puternic lider al lumii libere, Trump rostea următoarele cuvinte: „Nobody would be 

tougher on ISIS than Donald Trump” – „Nimeni nu ar fi mai aspru decât Trump faţă de gruparea 

teroristă ISIS”. Într-un alt interviu, de data aceasta pentru postul de televiziune CNN, Trump îşi 

exprima îndoiala că preşedintele Obama s-ar fi născut în Statele Unite ale Americii, condiţie ce 

trebuie îndeplinită în mod obligatoriu pentru a putea ocupa preşedinţia unui stat. În interviu, Trump 

spunea următoarele: „Trump was able to get something. I don’t know what the hell it was, but it 

doesn’t matter. Because I’m off that subject” – „Trump a fost capabil să obţină ceva. Nu ştia ce 

naiba a obţinut, dar nu mai contează, deoarece am abandonat acest subiect”. Acest mod de 

exprimare al preşedintelui Donald Trump nu este unul nou. În legătură cu faimosul concurs de 

frumuseţe Miss Univers din anul 2009, el afirma la acea vreme că finalistele din acel an sunt mai 

frumoase decât cele din ediţia precedentă: „In the old days, you got what you got. Now, Trump 

picks them. It makes a big difference.” – „În trecut te alegeai cu ce aveai. În prezent, Trump le 

alege, iar asta reprezintă o mare diferenţă”. Deşi este aspru criticat de către opozanţii săi, ileismul 

fiind semnul unui ego de dimensiuni nemărginite, Trump debordează de încredere, iar modul în care 

o manifestă este şi parte din succesul său. 

 Referirea la propria persoană prin utilizarea pronumelui de persoana a III-a singular poate fi 

o încercare a oamenilor politici de a oferi iluzia auto-obiectivării. Prezentarea propriilor realizări şi 

eşecuri privind totul din afară poate fi si o tehnică de a induce în eroare auditoriul. Astfel, 

promisiunile şi împlinirile celor din politică ar putea părea mai clare în ochii electoratului. 

În discursurile politicienilor români, cel mai frecvent am remarcat ileismul în discursurile unor 

politicieni sau persoane publice precum: Petre Daea („Ministrul Agriculturii, în speţă cel care vă 

vorbeşte acum (…)” (Ştirile ProTV, 16.05.2017), Sorin Oprescu (fost primar general al 

Bucureştiului) sau George Becali (finanţator al clubului de fotbal FCSB). Într-un interviu din anul 

2012 acesta din urmă declara: „Dacă am avea 100 de Becali, ţara asta ar întrece Germania şi 

Franţa”; „Becali are dragoste, daca nu ai dragoste pentru oameni, nu faci nimic”.  

 Un alt exemplu de ileism din lumea fotbalului, de data aceasta de peste hotare, ni-l oferă 

faimosul Edson Arantes do Nascimento, poreclit şi Pelé, care în numeroasele sale interviuri 

vorbeşte despre el însuşi la persoana a treia, dar în cazul său ileismul nu este folosit ca motiv de 

etalare a unui ego nemăsurat, ci, mai degrabă, are rolul unei delimitări între persoană şi alter-ego. În 

opinia sa, sportivul Edson Arantes do Nascimento şi Pelé sunt două persoane diferite, despre Pelé – 

fotbalistul, el afirmând: „L-am cunoscut la vârsta de şapte, opt ani. Pele nu are o naţionalitate 

anume, ori o religie anume, şi nici nu face parte dintr-o rasă anume. Toţi îl iubesc pe Pelé. Edson 

Arantes este o persoană ca oricare alta”. 

 

                                                        
9
 www.bbc.com, consultat la 26.08.2017. (t.n.) 

10
www.patch.com, consultat la 26.08.2017. (t.n.) 

11
 www.dailymail.co.uk, consultat la 26.08.2017. (t.n.) 

12
 www.us.blastingnews.com, consultat la 26.08.2017. (t.n.) 

13
 www.mic.com, consultat la 26.08.2017. (t.n.) 

http://www.bbc.com/
http://www.patch.com/
http://www.dailymail.co.uk/
http://www.us.blastingnews.com/
http://www.mic.com/
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IV. Exprimarea părinţilor şi a copiilor 

 Intâmplător sau nu, acest tipar de vorbire este folosit şi de copii. In primii ani în care învaţă 

să vorbească, cei mici nu cunosc diferenţele dintre feluritele forme ale pronumelor personale, astfel 

că, uneori, îşi folosesc propriul nume atunci când vor să obţină ceva. „Dă-i lu’ Ionel mingea!”, ar 

spune un copil de câţiva ani, în loc de: „Dă-mi mie mingea!”. Motivele folosirii acestei exprimări 

pot fi diferite – pe de o parte e o perioadă în care copiilor nu li s-a structurat încă eul, pe de alta – 

aşa vorbesc părinţii ori bunicii lor, care, din dorinţa de a se face înţeleşi, folosesc formule de 

adresare asemănătoare: „Vino la mama!”, „Iţi dă tata” etc. Drept urmare, copiii adoptă modelul 

părinţilor, prin imitaţie. Chiar şi unele programe pentru copii încurajează un astfel de limbaj. De 

pildă, Elmo, personajul principal din „Sesame Street”, foloseşte ileismul drept mijloc de exprimare: 

“Elmo loves you!” – „Elmo vă iubeşte!”- spune îndrăgitul personaj pe limba copiilor din lumea 

întreagă. Creatorii săi l-au înzestrat cu un ileism copilăresc în mod intenţionat, pentru a rezona mai 

bine cu copiii de vârste mici. Spre deosebire de modul în care este folosit ileismul de către 

politicieni ori dictatori, unde scopul este clar, de acordare a unei importanţe de sine exagerate şi a 

unui aer de superioritate faţă de interlocutori, Elmo foloseşte un ileism specific copiilor, care se 

datorează lipsei de experienţă în exprimare. 

 Dar dacă copiii nu au experienţă, cum e şi firesc, ce îi determină pe adulţii din preajma lor să 

vorbească aşa? Este o elocuţiune generată de o disociere psihologică, o simplă  habitudine, un 

obicei deprins din cauza unor diverse considerente personale mai mult sau mai puţin logice sau doar 

o încercare de poziţionare în pielea copilului? Indiferent care ar fi răspunsul la oricare dintre aceste 

întrebări, acest tip de exprimare pe termen lung nu este benefic pentru copil. În general, cercetătorii 

afirmă că vorbitul la persoana a III-a implică  o detaşare faţă de experienţă, făcând-o, în multe 

dintre cazuri, mai uşor de digerat. Însă dacă acest mod de exprimare este unul curent, copilul s-ar 

putea să aibă de suferit, căci dezvoltarea vorbirii este un amestec de natură si educatie, iar cea a 

limbajului depinde, în mare măsură, de mediu. 

 

V. Concluzie 

 Folosit din raţiuni diferite, ileismul este un fenomen lingvistic ce capătă o amploare tot mai 

mare. In multe situaţii, persoanele publice simt nevoia să apeleze la ileism deoarece, atunci când ţin 

un discurs sau doar dau o declaraţie, ele se dedublează, îşi constuiesc un personaj pe care îl scot în 

faţă pentru a fi absolvite de orice vină dacă nu îşi îndeplinesc promisiunile faţă de electorat. Cu alte 

cuvinte, politicienii joacă un rol, iar unii dintre ei îl joacă foarte bine. Subiectul este inexistent în 

limba română şi abordat în mică măsură în limba engleză, sursa din unde provin şi majoritatea 

surselor de informare contemporane. Deşi este des întâlnit atât în limbajul cult, cât şi cel cotidian, 

ileismul ca fenomen lingvistic este prea puţin dezbătut, în comparaţie cu domeniile psihologiei şi 

psihanalizei, deşi el este la fel de interesant. Uzul ileismului denotă importanţă ori un statut superior 

faţă de cei de rang inferior, de aceea putem spune că se aseamănă cu nosismul care era adesea 

folosit de nobilime şi monarhi. Nosismul mai este folosit şi de către editorii articolelor de revistă, 

dar nu pentru a denota superioritate, ci pentru a crea un sentiment de camaraderie cu cititorul, acesta 

din urmă fiind mai puţin probabil să se opună ideilor expuse în articolele de presă dacă simte că este 

luat în considerare şi implicat în subiect. Opusul ileismului şi nosismului este tuismul – atitudinea 

adoptată de un profesionist, prin care prioritar este interesul altora şi nu propriul interes. Aşadar 

ileismul sau vorbitul la persoana a treia este adesea folosit cu scopul de exercita supremaţie, dar 

acesta mai are şi un rol de depersonalizare ori de obiectivare, rolul fiind acela de a observa din afară 

propriile acţiuni. Aşadar, ileismul este utilizat pe scară largă, atât de oameni politici, cât şi de 

sportivi ori vedete mondene, cu rolul de a sublinia importanţa acestora, dar el poate fi folosit şi ca 

mod de reflecţie asupra propriei persoane şi propriului caracter. 
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