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О једном типу реченица с глаголом требати

О ЈЕД НОМ ТИ ПУ РЕ ЧЕН ИЦА С ГЛА ГО ЛОМ ТРЕБАТИ

У ра ду се го во ри о без лич ним ре че ни ца ма са  гла го лом требатиу пре ди ка ту, и 
то о јед ном ти пу без лич них ре че ни ца с овим пре ди ка том: ка да се уз гла гол требати 
ја вља гла гол ска до пу на. На осно ву ана ли зе је зич ке гра ђе из књи жев но у мјет нич ког и 
но ви нар ског сти ла раз ма тра се на чин обра зо ва ња тих ре че ни ца.

Кључнеречииизрази: срп ски је зик, ре че ни ца, гла гол требати, без лич на ре че
ни ца, обез ли че на ре че ни ца.

У на шој ли те ра ту ри до ста је пи са но о ре че ни ца ма с гла го лом требати, а то је 
и ра зу мљи во кад се има у ви ду чи ње ни ца да се он ја вља са лич ним на став ци ма 
и без њих, да се ја вља у ре че ни ци као је ди ни гла гол и да мо же да има до пу ну у 
ви ду дру го га гла го ла, као и дру ги мо дал ни гла го ли, што ути че на об ли ко ва ње ре
че ни це с њи ме. Овај гла гол се у не ким си ту а ци ја ма по на ша као гла го ли ко ји тра
же до пу ну у ви ду име ни це: (1) Требамкњи гу / Требами књи га, гдје има ју лич не 
на став ке, у дру гим при ли ка ма се ја вља без лич них на ста ва ка и тра жи гла гол ску 
до пу ну, од но сно упо тре бља ва се без лич но: (2) Треба купити књи гу; (3) Требада
одем у про дав ни цу. У је зич кој прак си се ја вља и при ова квој упо тре би и са лич
ним на став ци ма: (4) Требамкупити књи гу. О упо тре би ово га гла го ла пи сао сам 
и сам у јед ном ра ду (Танасић 1995–1996); за то овом при ли ком не ћу на во ди ти ни 
де таљ ни је ко мен та ри са ти ли те ра ту ру на пи са ну о ово ме гла го лу јер те ма ово га 
ра да ни је упо тре ба ово га гла го ла у цје ли ни, већ са мо је дан слу чај ње го ве упо тре
бе, и то слу чај ко ји не отва ра пи та ње су бјек та у ре че ни ца ма с овим гла го лом, што 
је пред ста вља ло зна чај но пи та ње кад год се пи са ло о ње му1. Ов дје ћу го во ри ти 
о ре че ни ца ма са гла го лом требати ко је има ју гла гол ску до пу ну, а не ма ју гра ма
тич ки су бје кат, да кле о не спор но без лич ним ре че ни ца ма.   

О ка квим ре че ни ца ма се  ра ди, мо же се ви дје ти на сле де ћим при мје ри ма.
[1]

1. Требалоседржатипра во на ко њу... (Ан дрић, 28).
2. Тај Жва ло... је чо век са ко јим сенетребаупуштати у пре пир ку (Ан

дрић, 313).
3. С вре ме на на вре ме требасеодморитиод не ра да2.
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2 Примјери код којих се не наводи извор потичу из корпуса који ми је уступио коле
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4. Требасеокренути се би.
5. Нетребасестидјети ни ка квог по сла, па ни нај од врат ни јег; треба

сестидјети са мо бес по сле ног жи во та (Тол стој).
6. Ако се у тек сту ко ри сти фонт 12пт, требаседржати стан дард не ве

ли чи не фон та.
7. Нетребасеузбуђиватини због че га, и нај бо ље се све му сми ја ти... 

(М. Се ли мо вић).
8. Требасе што пре окренути до би ја њу енер ги је на тај на чин.
9. У слу ча ју ви со ке тем пе ра ту ре требасе до бро утоплити и презнојити.
10. Требаседржатиглав них ули ца.
11. Док се ди мо за сто лом, би ло да је то код ку ће или на не ком ску пу, тре

басепонашати опу ште но и при род но.
12. При пи са њу и при пре ми ру ко пи са за штам пу требасе придржавати 

сле де ћих упут ста ва.

Мо же се за па зи ти да се у свим на ве де ним при мје ри ма ја вља еле ме нат се. Ако 
се па жљи ви је освр не мо на пре ди ка те у овим ре че ни ца ма, уочи ће мо да тај еле
ме нат при па да до пун ском гла го лу и сви ти гла го ли у рјеч ни ку има ју еле ме нат се. 
Шта то зна чи? Зна чи да се не мо же ре ћи да је то се ре че нич ни члан ко ји на би ло 
ко ји на чин усло вља ва бе су бје кат ски ста тус ове реченицe. Гла гол требати у на
ве де ним при мје ри ма је без лич но упо три је бљен и то  је раз лог што се ра ди о бе су
бје кат ским ре че ни ца ма. Он је до био до пу ну у ви ду дру гог гла го ла у ин фи ни ти ву, 
ко ји је, као што се зна, без лич ни гла гол ски об лик, (уп. и го ре при мје ре 2 и 4).

Мо же се по ста ви ти пи та ње да ли се ја вља ју ре че ни це с гла го лом требати 
ко је има ју у до пу ни овом гла го лу дру га чи је гла го ле, тј. гла го ле ко ји не ма ју у 
свом са ста ву се. Ја вља ју се и та кви слу ча је ви, што потврђу ју сле де ћи при мје ри:

[2]
1. Та ко јетребало без број пу та пројахати мир но и до сто јан стве но... 

(Ан дрић, 28).
2. Али они су исто та ко би ли чвр сто уве ре ни да ће прав да и чи ста ве ра 

по бе ди ти и да требачекати (Ан дрић, 53).
3.  Требапочети из но ва (Ан дрић, 163).
4. А требаимати стал но у ви ду да нам је про ви ђе ње да ло нај ве ћег вла

да ра свих сто ле ћа... (Ан дрић, 377).
5. Из це лог жи во та требанаучити јед ну је ди ну ствар: не тре ба се игра

ти при ро де.
6. За до бро и љу бав требаизрасти, тре ба се по му чи ти (М. Се ли мо вић).
7. ... требаотићиодав дје, ма ку да, требаотићиод овог мла дог чо вје ка 

што ме дра жи... (Се ли мо вић, 56).
У овим при мје ри ма до пун ски гла го ли ни су по врат ни, не ма ју еле ме нат се 

у сво ме са ста ву. Ни је те шко увје ри ти се да се у ове ре че ни це не мо же уве сти 
еле ме нат се. У том по гле ду гла гол требати раз ли ку је се од дру гих мо дал них 
гла го ла ко ји зах ти је ва ју до пу ну у ви ду дру го га гла го ла. У то ће мо се увје ри ти 
ако по гле да мо из вје стан број при мје ра са ре че ни ца ма у ко јим се у пре ди ка ту 
на ла зи гла гол моћи. У на став ку ће мо на ве сти упра во та кве ре че ни це.
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[3]
1. За то семоглодесити да је дан од ред ја ма ка... зба ци та квог сул та на с 

пре сто ла... (Ан дрић, 202).
2. Сум ње не ма да ће и ва ша зе мља јед ног да на ући у европ ски склоп, 

али семожедесити да уђе по дво је на и на след но оп те ре ће на... (Ан
дрић, 316).

3. Та ко би се мо жда моглодеситида се, кроз сто или две ста го ди на, на 
овом истом ме сту... ко љу и кр ве ме ђу со бом хри шћа ни... (Ан дрић, 358). 

4. С та квим ства ри ма сенеможешалити. 
5. У то вре ме, на и ме, нијесесмелосмејатина глас Ре фор ми јер је на 

сва ком по зна ти јем ме сту, а у Клу бу књи жев ни ка на ро чи то, се део по 
је дан по ли ца јац... (НИН 9. 4. 2009, 36).

У на ве де ним при мје ри ма 1–3 мо дал ном гла го лу моћи, ко ји је упо три је бљен 
у об ли ку у ко ме се ја вља пре ди кат без лич них ре че ни ца, као до пу на ја вља ју се 
по врат ни гла го ли. Ме ђу тим, то ни су гла го ли слич ни по врат ним гла го ли ма ка
к ви су на ве де ни уз гла гол требати у при мје ри ма из гру пе [2]. Ту не ма мје ста 
за ак тант ти па агенс, па не мо же би ти ри је чи о обез ли ча ва њу. Та ка ви гла го ли 
су у при мје ри ма 4 и 5 гру пе [3]. Не ће мо се овим при мје ри ма ви ше ба ви ти јер 
ни су у ужем кру гу те ма ти ке ово га ра да, али бих ре као да се ја вља ми шље ње 
да се са по врат ним гла го ли ма не мо гу гра ди ти без лич не ре че ни це (тј. обез ли
че не) јер се два се(без лич но и по врат но) не мо гу све сти на јед но (Клајн 20043, 
152). На по ме нуо бих са мо да је у на шој струч ној ли те ра ту ри ука за но на мо гућ
ност сво ђе ња два се на јед но: мо же то би ти исто вет но се(ивић 1997), од но сно 
исто вет но се(као знак обез ли ча ва ња ре че ни це) или не и сто вет но се, (као знак 
обез ли че не и ре флек сив не па сив не ре че ни це, од но сно ре флек сив но сеи сеза 
обез ли ча ва ње) (Та на сић 2004: 44–45; о ме ђу соб ном од но су ре флек сив не па
сив не и без лич не ре че ни це ви ше у ра ду Танасић 2010). Ме ђу тим, уз овај гла гол 
ја вља ју се са свим ре гу лар но и не по врат ни гла го ли у без лич ној ре че ни ци који 
подразумијевају (неисказан) агенс радње. То илу стру ју сле де ћи при мје ри. 

[4]
1. На тур ску по слу гу није семоглонипомишљати (Ан дрић, 57).
2. Ње му семогло још ма ње веровати не го Дав ни (Ан дрић, 59).
3. И ви де ћи да је све би ло уза луд но и да се од сво га  по ре кла и де тињ

ства неможе ла ко побећи, Ро та је још ја че зaбацивао гла ву... (Ан дрић, 
120).

4.  Небисемоглоказати да је мно го при ја тан тај на по ла се љач ки па ша 
кру та др жа ња... (Ан дрић, 55).

5. Нијесемоглопроценити ка кво је те ло ко је жи ви под хр пом оде ла... 
(Ан дрић, 170).

6. Па ипак, тај Бо са нац је у оном бе ло свет ском на но су у Ко на ку је ди ни 
чо век за ко га се са из ве сном си гур но шћу може рачунатида оно што 
обе ћа има на ме ру да одр жи... (Ан дрић, 184).

7. ... ипак је ус пео да је уве ри да се у овим зе мља ма неможени поми
шљати на та кве ства ри (Ан дрић, 252).

3 Клајн 20042,  152.
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8. ... из ње го вог раз го вра моглосезакључити да он не ви ди кра ја ра то
ва њу ни На по ле о но вим осва ја њи ма (Ан дрић, 310).

9.  Mожесе сло бод но рећи да је три де сет го ди на пре не го што је кон
цеп ту а ли зам... сти гао у на ше кра је ве у јед ној ма лој ши бен ској лу ци 
Ар сен из ло жио са мо је дан пред мет ... (Ка пор, 152).

10. Као рат ни ре пор тер  умео сам... да пу цам из све га из че га јемоглода
сепуца(Ка пор, 113).

Сви ов дје на ве де ни при мје ри по ка зу ју да се уз мо дал ни гла гол моћи, и дру ге, 
ја вља ју као до пу на не по врат ни гла го ли у ре флек сив ној кон струк ци ји, од но сно у 
ре че ни ци са еле мен том се као зна ком без лич не ре че ни це. Ра ди се о тзв. обез ли че
ној ре че ни ци4. Ова кав слу чај се не оства ру је са гла го лом требати: по ка за но је [2] 
да се са гла го лом требатија вља ју ова кви не по врат ни гла го ли у по зи ци ји до пу не, 
али се ту не мо же по ја ви ти еле ме нат се.

Са да ни је те шко да ти од го вор на пи та ње за што се гла гол требати дру га
чи је по на ша од дру гих мо дал них гла го ла, од но сно за што се са гла го лом моћи 
обра зу ју без лич не ре че ни це ка кве су на ве де не у гру пи [4], а са гла го лом тре
бати са истом вр стом гла го ла у до пу ни обра зу ју без лич не ре че ни це без овог 
се, ка ко илу стру ју при мје ри у гру пи [2].  Код ре че ни ца с овим гла го лом  [1] 
јављa се по врат ни гла гол у до пу ни и ту се се ја вља ис кљу чи во као знак гла гол
ске ре флек сив но сти, основ ни гла гол ре че ни ци обез бје ђу је без лич ни ка рак тер 
и не ма ни ка кве по тре бе за по сту пак обез ли ча ва ња ре че ни це. Кад је ри јеч о не
по врат ном гла го лу у до пу ни [2], ви дје ли смо да ту се не мо же до ћи. Опет је у 
пи та њу ре че ни ца ко јој без лич ност обез бје ђу је основ ни гла гол – требати–а 
ње го ва до пу на је ин фи ни тив, без лич ни гла гол ски об лик, па не по сто ји по тре ба 
за обез ли ча ва њем већ без лич не ре че ни це. Зна чи да ов дје не мо же би ти го во ра 
о обез ли че ној ре че ни ци, већ се ра ди о без лич ној ре че ни ци.  

Сад се мо же по ста ви ти пи та ње па ра лел не упо тре бе пре зен та у функ ци је до
пу не гла го ла требати. Узeћемо пр ве дви је ре че ни це из гру пе [2] и ин фи ни тив 
за ми је ни ти об ли ком пре зен та са ве зом да: 

1. Та ко јетребало без број пу та да се пројаше мир но и до сто јан стве но... 
(Ан дрић, 28).

2. Али они су исто та ко би ли чвр сто уве ре ни да ће прав да и чи ста ве ра по бе
ди ти и да требадасечека (Ан дрић 53).

Мо гла би се та ко пре о бра зо ва ти и пр ва ре че ни ца у гру пи [1]:
Требалоједаседржипра во на ко њу... (Ан дрић, 28).
Ове ре че ни це се, ме ђу тим, бит но раз ли ку ју од ре че ни ца у [1] и [2]: ове с 

ин фи ни ти вом су про сте ре че ни це, ове с пре зен том су сло же не ре че ни це, и то 
та кве сло же не гдје је пр ва кла у за без лич на за то што је у њој без ли чан гла гол 
требати, а дру га је обез ли че на кон струк ци ја. Исти на, ни је уви јек згод но обра
зо ва ти пре ма ре че ни ца ма из гру пе [1] ова кву сло же ну ре че ни цу; ја вља се про
блем обез ли ча ва ња за ви сне кла у зе.

Та ко смо ба ве ћи се са мо јед ним пи та њем обра зо ва ња ре че ни це с гла го лом 
требати још јед ном до шли до по твр де да је про бе лам ти ка гра ђе ња ре че ни ца с 

4 Овакве безличне описане су у нашој граматичкој литератури (в. сТевановић 1991), 
а термин обезличене реченице за њих уводи се у граматици сТанојчић и ПоПовић2005.  
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њи ме ком плек сна. Ус пут смо по ка за ли да ту ни је уви јек ни под јед на ка мо гућ ност 
си ме трич не до пу не ово га гла го ла ин фи ни ти вом и кон струк ци јом да+презент.
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Sre to Ta na sić

ОNASENTENCETYPEWITHTHEVERB TRE BA TI
Sum mary

The pa per is abo ut im per so nal sen ten ces with the verb trebati in the pre di ca te, and 
abo ut one type of an im per so nal sen ten ce with such a pre di ca te: when the verb trebati is 
ac com pa nied by a ver bal ad di tion. On the ba sis of the analysis of lan gu a ge cor pus from 
li te ralar ti stic and jo ur na li stic style, the for ma tion of such sen ten ces is con si de red. It is 
shown that this verb be ha ves dif fe rently in com pa ri son to ot her mo dal verbs. Na mely, the 
fact is that this verb in pre di ca te can not form a type of an im per so nal sen ten ce known in 
Ser bian li te ra tu re as de per so na li zed sen ten ce (an im per so nal sen ten ce cha rac te ri zed by 
the pre sen ce of ac tant agent in the per for man ce of the ac tion im plied by the pre di ca te), 
but the ac tant is not for mally im plied by a se pa ra te me ans. The re a son for the im pos si bi
lity for the for ma tion of such sen ten ce is the fact that the very verb trebatiis an im per so
nal one, and the in fi ni ti ve, which com ple ments to it, is al so an im per so nal verb form, so 
the re is no need nor pos si bi lity for an im per so nal sen ten ce to be sub dued to the pro cess of 
im per so na li za tion by in tro du cing the ele ment se as a me ans and a sign of de per so na li zed 
sen ten ces.



52

Срето Танасић


