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На та ша Ву ло вић

ШТА ТО ПА ДА С НЕ БА?

У ро ма ну Про лом Бран ка Ћо пи ћа на јед ном ме сту ју нак при по ве дач об
ја шња ва пут до сло бо де ре чи ма: „А ми слиш ти, мој дра ги, да ће сло бо да 
па сти она ко, с не ба?”. Фра зе о ло шка је ди ни ца па сти (па да ти) с не ба у опи
сним реч ни ци ма срп ског је зи ка за бе ле же на је у зна че њи ма: 1. наст(ај)ати ни 
из че га, по ја ви ти се, по ја вљи ва ти се од јед ном, са свим из не на да, нео че ки ва но, 
ни от ку да; 2. до би ја ти (не што) ола ко, без му ке, оства ри(ва)ти без тру да и 
сл.; 3. не ма ти пој ма о си ту а ци ји, не схва та ти, не схва ти ти оно што се 
до га ђа. Реч ник СА НУ бе ле жи и од рич ни об лик: не па да ти, не па сти (не
ко ме) с не ба у зна че њу: оства ри(ва)ти уз мно го тру да, му ке, ра да и сл. 

По зна то је да фра зе о ло шке је ди ни це мо гу на ста ти из ви ше из во ра. Не ке 
од њих по ти чу из књи жев них де ла, а по је ди не има ју би блиј ско по ре кло 
(по ти чу из Би бли је, Све тог пи сма). Гла гол скоиме нич ка кон струк ци ја па
сти (па да ти) с не ба на ста ла је од ши ре струк тур не по ред бе не кон струк ци
је (гла гол + по ред бе на кон струк ци ја) би блиј ског по ре кла: па сти (па да ти) 
као ма на с не ба. 

 Па сти (па да ти) као ма на са не ба је сте ин тер на ци о нал на фра зе о ло шка 
је ди ни ца и бе ле же је мно ги је зи ци на ро да ју де о хри шћан ске ци ви ли за ци је. 
Зна че ње у срп ском је зи ку бе ле жи и Реч ник СА НУ: „ла ко, без му ке и тру да 
при па сти не ко ме”. Она је мо ти ви са на ста ро за вет ним опи сом до га ђа ја ка да 
су Је вре ји на кон из ла ска из Егип та и лу та ња Си нај ском пу сти њом спа се ни 
од гла ди: „А кад се ди же ро са, а то по пу сти њи не што сит но окру гло, сит но 
као сла на по зе мљи. И кад ви дје ше си но ви Изра и ље ви, го во ра ху је дан дру
го му шта је ово? Јер не зна ди ја ху шта бје ше. А Мој си је им ре че: то је хљеб 
што вам да де Го спод да је де те ... И дом Изра и љев про зва тај хљеб ма на; а 
би ја ше као сје ме ко ри јан дро во, би је ла, и на је зи ку као ме де ни ко ла чи” (Ста ри 
за вет). 

Дво ком по нент ни по ред бе ни део ове фра зе о ло шке је ди ни це са сто ји се од 
име ни це ма на и пред ло шкопа де жне кон струк ци је у ге ни ти ву. Ма на је су
бје кат по ре ђе ња у фра зе о ло шкој струк ту ри, а с не ба је од ред ба за ме сто. 
Пре ма ети мо ло шким реч ни ци ма, ма на је ин тер на ци о нал на би блиј ска лек
се ма, ко ја је као по зајм ље ни ца, пре во ђе њем са грч ког или ла тин ског (man na), 
ушла у наш је зик, а во ди по ре кло од хе бреј ске упит не кон струк ци је man hu? 
(шта је то?). То је та ко ђе и на зив за је сти ву биљ ку азиј ских сте па – le ca no ra 
escu len ta. У Реч ни ку СА НУ под од ред ни цом ма на бе ле жи се као основ но 
зна че ње: „реч ко јом су, пре ма би блиј ској ле ген ди, Изра иљ ци на зва ли хра ну 
у ви ду бе лог зр не вља, ко ју им је у Си нај ској пу сти њи при ли ком се о бе из 
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Егип та у обе ћа ну зе мљу Бог да вао с не ба; са ма та хра на”. Ме то ни миј ском 
тран сфор ма ци јом ма на је од упит ног об ли ка по ста ла на зив за ту хра ну ко ја 
је па да ла, до ла зи ла с не ба, а по том и са ма хра на. Ве ро ват но с тим има ве зе 
и јед но од се кун дар них зна че ња под овом од ред ни цом у Реч ни ку СА НУ – 
„фиг. је ло или пи ће”. Не фра зе о ло шка гла гол скоиме нич ка кон струк ци ја 
ко јом је име но ван тај до га ђај мо ти ви са ла је про цес се ман тич ке тран сфор
ма ци је зна че ња и ства ра ње по ред бе ног фра зе о ло ги зма. Фра зе о ло ги за ци јом 
ове је зич ке је ди ни це из дво ји ле су се се ман тич ке ком по нен те фра зе о ло шког 
зна че ња: „до ћи до не че га без тру да”, „до би ти не што на по клон”, али при сут
на је и им пли цит на ком по нен та „уза луд но че ка ње”. Цен трал на фра зе о ло шка 
ком по нен та је сте лек се ма ма на у зна че њу „не што што се до би ја без тру да, 
ула га ња, са мо по се би, из не на да и нео че ки ва но” и она је но си лац фра зе о
ло шког зна че ња. Гла гол па да ти (па сти) на ла зи се у основ ном зна че њу „сва
ли ти се на зе мљу соп стве ном те жи ном, би ти по ву чен с ви си не, тј. из не на да, 
на гло се по ја ви ти не где, до ћи, сти ћи”. Ре ле вант на ком по нен та зна че ња је „с 
ви си не”, ко јом се им пли ци ра пред ста ва о не бу, као бо жи јем про сто ру и зе
мљи, као људ ском про сто ру, као и ком по нен та „из не на да”. За ни мљи во је 
се кун дар но зна че ње гла го ла па сти „по ја ви ти се слу чај но или као по сле ди
ца не че га, де си ти се, до го ди ти се”, у од но су на но ву по ја ву, до га ђај у ко јем 
ће не што до ћи са мо од се бе, де си ти се из не на да. У ен гле ском је зи ку овај 
ин тер на ци о нал ни фра зе о ло ги зам ја вља се у истом об ли ку и зна че њу: (fall) 
li ke man na from he a ven, као и у не мач ком је зи ку: fällt Man na vom Him mel. 
То ком фра зе о ло шког про це са кон ден за ци је из о ста вље на је име нич ка ком
по нен та (ма на), са мим тим и по ред бе ни ве зник, та ко да је на ста ла но ва 
фра зе о ло шка је ди ни ца ко ја ни је по ред бе на (па сти (па да ти) с не ба). 

 Срп ски је зик бе ле жи и фра зе о ло шку ме та фо ру ма на с не ба у зна че њу: 
„ка же се за оно што нео че ки ва но и на нео би чан на чин сти же у пра ви час”. У 
фра зе о ло шком зна че њу мо гу се из дво ји ти се ман тич ке ком по нен те: „нео че
ки ва ност”, „до би ја ње”, „из не над ност”, уз мо гу ћу ак ти ва ци ју иро нич не ком
по нен те „не мо гућ ност, не ве ро ва ње”. Основ но зна че ње лек се ме ма на од но си 
се на глав ну хра ну Изра иљ ци ма че тр де сет го ди на, ко ли ко је тра ја ло пу то
ва ње кроз пу сти њу до обе ћа не зе мље. У на у ци се бе ле жи да је спра вља на 
(ма на) мле ве њем у сту па ма, а по том ку ва на, ка ко би се од до би је не ма се ме
си ле по га че, док су на уч ни ци па да ње ма не уста но ви ли као при род ну по ја ву 
у пре де лу Си на ја, као фе но мен ве зан за биљ ку зва ну та ма риск(а) (Ta ma rix 
man ni fe ra). Ра ди се о слат ким из лу че ним ка пљи ца ма ко је на ста ју убо дом 
ин се ка та о ње но ста бло, за ко је је фар ма ко ло шки по твр ђе но да са др жи раз ли
чи те об ли ке ше ће ра и дек стрин. Због ње них ја ких ис це ли тељ ских свој ста ва, 
још су је ста ри Егип ћа ни, Су мер ци и Ме со по там ци ко ри сти ли у ма гиј ске 
и ме ди цин ске свр хе.
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 Као се кун дар но фи гу ра тив но зна че ње лек се ме ма на у Реч ни ку СА НУ 
на во ди се „бла го дет, сре ћа, ужи так”, илу стро ва но и при ме ром из де ла Љу
бо ми ра Бо ги ће ви ћа („До бра књи га је ма на не бе сна ко ја хра ни и за гре ва 
ду шу”). Ово зна че ње мо же се до ве сти у ве зу са ре ли гиј ским зна че њем, ко
је бе ле же ре ли гиј ски реч ни ци: „у пре но сном сми слу озна ча ва на гра ду ко ја 
чо ве ка оче ку је у бу ду ћем жи во ту као ‘не бе ска хра на’, од но сно ду хов на на
гра да за вр ли не ко је су га кра си ле за вре ме ње го вог пра вед нич ког жи во та 
на зе мљи”, с тим што се у на ве де ном при ме ру ми сли на ду хов ну хра ну, ду
хов но за до вољ ство. Ме ђу тим, у при ме ри ма: „Да кле, шјорАн ту не, ти по ста
де бо гат чо вјек!? А? Је си ли се икад на дао тој ма ни с не ба” (С. Ма та вуљ) и 
„Пао си ми као ма на с не ба! Ни сам не знаш ка ко би ми ве ли ку услу гу мо гао 
учи ни ти” (С. Му су лин) очи глед но се не чу ва ве за с ду хов ним за до вољ ством, 
већ је до шло до уоп шта ва ња зна че ња. 

Још јед на фра зе о ло шка је ди ни ца има ве зе с фра зе о ло шком ме та фо ром 
ма на с не ба, а то је че ка ти ма ну с не ба, од но сно че ка ти да (не што) пад не 
с не ба, у зна че њу „оче ки ва ти не ку до бит без тру да, на сто ја ња”. Че ка ти је 
ста тив ни гла гол и ов де је у свом основ ном зна че њу ко је ука зу је на не ак тив
ност уче сни ка у не ком до га ђа ју и им пли ци ра на ста нак зна чењ ске ком по
нен те „уза луд”. У ру ском је зи ку по сто ји иден ти чан фра зе о ло ги зам: ждаֳь 
манны не бе сной. 

 Мо гу се на ве сти још не ки при ме ри ко ји су у ве зи са по ред бе ном фра зео
ло шком је ди ни цом па да ти као ма на с не ба, по пут пе че не ше ве (го лу бо ви, 
пре пе ли це) па да ју с не ба у зна че њу „ве ли ко је бла го ста ње, из о би ље” или 
та мо пе че не ше ве па да ју с не ба (ле те) у зна че њу „та мо не мо ра мно го да се 
ра ди”. Би блиј ски текст опи су је до га ђај у Ста ром за ве ту ка да је Бог по слао 
ја та пре пе ли ца је вреј ском на ро ду у пу сти њи („И уве че до ле тје ше пре пе ли це 
и пре кри ли ше око, а ују тру па де ро са око око ла”), ко ји је ини ци рао на ста нак 
фра зе о ло шких је ди ни ца овог ти па и њи хо вих ва ри ја на та. Ђ. Да ни чић је 
пре во де ћи Ста ри за вет упо тре био лек се му пре пе ли ца, ка ко је и у грч ком, 
ла тин ском и не мач ком пре во ду (Wac hteln), али је мно го фре квент ни ји об лик 
фра зе о ло ги зма ко ји се одо ма ћио са ше вом или го лу бом као ком по нен том, 
што по ка зу је ка ко ин тер на ци о нал ни ка рак тер ове фра зе о ло шке је ди ни це у 
срп ском, та ко и ре зул тат ме ђу је зич ких фра зе о ло шких ути ца ја.

У ен гле ском је зи ку овај об лик фра зе о ло ги зма је са ком по нен том го луб 
и у об ли ку: Ro ast pi ge ons don’t fly in to one’s mo uth, док у бу гар ском је зи ку 
по сто ји из ре ка: сякаֵ од не бе ֳ о ֲа даֳ ֲе че ни ко коֵки. Атри бут пе че ни 
ни је део фра зе о ло шке ба зе, ко ја је по те кла из би блиј ског тек ста, већ је нај
ве ро ват ни је умет нут при ли ком на ста ја ња фра зе о ло ги зма и има функ ци ју 
по ја ча ва ња, ин тен зи фи ка ци је зна чењ ских ком по не на та „не ак тив ност”, „го
то ван ски, па ра зит ски”, „до би ја ње на го то во”, че сто с иро нич ном ком по нен
том „ле њост, не рад”. Та ко ђе, у Реч ни ку СА НУ под од ред ни цом го луб, у 
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реч нич ком члан ку под ква ли фи ка то ром изр., за бе ле жен је об лик ко ји струк
тур но и зна чењ ски од го ва ра ен гле ском об ли ку: пе че ни го лу бо ви у уста не 
ле те, као и фор ма: пе че ни го лу бо ви из не ба не па да ју, у истом зна че њу „без 
ра да не ма успе ха, не ма на гра де”.

Фра зе о ло шка је ди ни ца из Ћо пи ће вог при ме ра с по чет ка овог члан ка 
(па сти, па да ти с не ба) у упо тре би је у ви ше функ ци о нал них сти ло ва, ка ко 
у књи жев ном и пу бли ци стич ком, та ко и у раз го вор ном сти лу. 






