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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

ДРОВ ЊАК А НЕ ДРОБ ЊАК –  
ВИ ДЉИВ ПРИ МЕР ИС КРИ ВЉИ ВА ЊА ТО ПО НИ МА 

СА СРП СКОМ ЈЕ ЗИЧ КОМ ОСНО ВОМ

МИР ЧЕ ТА ВЕ МИЋ
Ге о граф ски ин сти тут „Јо ван Цви јић”, СА НУ

Ђу ре Јак ши ћа 9, Бе о град, Ср би ја
mve mic @e u net.rs

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се, на јед ном из ра зи том при ме ру ис кри вља ва ња 
име на јед ног по зна тог ге о граф ског пре де ла ДРОВ ЊАК на Дур ми то ру (Ста-
ра Хер це го ви на – да нас Цр на Го ра) у ДРОБ ЊАК, раз ма тра ду го трај ни 
про цес ме ња ња то по ни ма са срп ском је зич ком осно вом, под за пад ним, 
ла тин ским, ка то лич ким, кул тур ним ути ца јем, а по себ но у по след њих 100 
го ди на са ус по ста вља њем срп ско хр ват ске је зич ке за јед ни це. 

Ов де је ста ро сло вен ско (срп ско) ге о граф ско име Дров њак, ко је по ти че 
од ре чи др во (дрѣво), узе то као грч ки ви та ци зам и про ме ње но у бе та ци зам 
Дроб њак. За ме ње на је фо не ма „в” (ви та) фо не мом „б” (бе та). Исто као у 
слу ча ју име на Ви зан ти ја у Би зан ти ја, Ва ви лон у Ба би лон, (Ара ви ја) Ара-
виј ско мо ре у (Ара би ја) Aрабијско мо ре итд. У ра ду су на ве де ни и дру ги 
при ме ри про це са ис кри вљи ва ња то по ни ма про ме не ном фо не ма „њ” у „н” 
(Ту ши ња у Ту ши на, Пет њи ца у Пет ни ца) или „љ” у „л” (Пље вља у Пле вља) 
итд. Ни су по што ва не ни ја сне пра во пи сне нор ме за јед нич ког стан дард ног 
је зи ка ко је су зах те ва ле пи са ња то по ни ма у она квом об ли ку ка кав је у 
упо тре би у ло кал ном го во ру.

Рад мо же да по слу жи као под сти цај за слич на ис тра жи ва ња на те ри-
то ри ја ма где са да жи ве или где су ве ћин ски жи ве ли Ср би, ка ко би се та кви 
кон крет ни ис кри вље ни то по ни ми мо гли вра ти ти у из вор ни об лик, у по-
ступ ку но ве стан дар ди за ци је ге о граф ских име на ко ју во ди др жав на Ко-
ми си ја за стан да р ди за ци ју ге о граф ских име на Ср би је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ге о граф ска име на, то по ни ми, ло кал ни го вор, Дров-
њак, Дроб њак, ви та ци зам, бе та ци зам

Ге о граф ско име (то по ним) Дров њак или Дров ња ци ко је се од но си на 
те ри то ри ју по зна тог исто риј ског пле ме на Дров ња ци, жи ве ло је, а и да нас се 
мо же чу ти, у го во ру ста нов ни штва на Ду р ми то ру (у Ста рој Хер це го ви ни, 
да на шњој Цр ној Го ри), док се одав но у слу жбе ној упо тре би, у књи жев ној 
и на уч ној ли те ра ту ри, као и реч ни ци ма, ко ри сти име „Дроб њак” или 
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„Дроб ња ци”. Раз ли ка је ви дљи ва у јед ном сло ву „в” или „б”, што ме ња 
ети мо ло ги ју и зна че ње овог то по ни ма. По сво јој су шти ни ра ди се о ге о-
граф ском име ну пр вог ре да, хо ро ни му (име ну за пре део, про стор ну це-
ли ну), од но сно ма кро хо ро ни му, јер се од но си на ве ћи про стор па је са мим 
тим и од ши рег дру штве ног зна ча ја. У на уч ној ли те ра ту ри, пре ко 100 го-
ди на раз ма тра но је пи та ње на стан ка и зна че ња овог то по ни ма, али се рас-
пра ва вр те ла са мо око име на са сло вом „б”, „Дроб њак”, јер је пред ност да та 
ње го вом по ми ња њу у исто риј ским из во ри ма, нај ви ше у пи са ним до ку-
мен ти ма из Ду бро вач ког и Ко тор ског ар хи ва, на ко је су се ис тра жи ва чи 
при мар но осла ња ли. Име на „Дроб њак” и „Дроб ња ци” сто је у Ву ко вом, 
Да ни чи ће вом као и свим са вре ме ним реч ни ци ма срп ског је зи ка. 

По је ди ни ау то ри, а нај пре Осто јић [1996], раз ма тра ли су и „ис кри вље-
на име на” „Дром њак, Дро ми њак и Дро мја ци и сл.”, ко ја су та ко ђе пре у зе та 
из не ких исто риј ских из во ра. Ме ђу тим, за ни мљи во је да ни је дан ау тор до 
са да ни је по шао у раз ма тра њу или бар по ме нуо име овог пре де ла из на род ног 
го во ра Дров њак или Дров ња ци, иа ко je ве ћи на њих по ре клом из тог кра ја, 
и ту реч мо ра ли су чу ти при ли ком при ку пља ња гра ђе на те ре ну, јер је она 
у на род ном го во ру до са да са чу ван је ди ни об лик име на. По ред то га, ово име 
мо же да се про на ђе у књи жев но сти, као нпр. у не ким на род ним пе сма ма 
за бе ле же ним из ово га кра ја. Али је зич ка пра во пи сна нор ма, ко ја је по сто-
ја ла и још увек ва жи у стан дард ном је зи ку, а ко ја пред ви ђа пи са ње об ли ка 
ка кав је у упо тре би у на ро ду ове обла сти, ни је ис по што ва на у слу ча ју пи-
са ња овог то по ни ма, а да је сте овај про блем не би до са да остао отво рен.

Ге о граф ско име Дров њак на ста ло је од ста ро сло вен ске ре чи „дрѣво” 
(др во) а не од ре чи „дроб” (сто мак) ка ко је про ту ма чен је дан од ис кри вље-
них об ли ка овог то по ни ма (Дроб њак), ни ти од ге о ло шког зна че ња ре чи 
„дроб њак” (си вац, вр ста круп ног пе шча ра), као ни и од грч ке ре чи „дро-
мос” (друм или пут) по ве за но с об ли ком име на „Дром њак” о че му се рас-
пра вља ло ви ше од јед ног ве ка. То је ла ко до ка за ти, јер се ра ди о шу мо ви том 
пре де лу, пре де лу бо га том др ве том, што је био је дан од тра же них усло ва за 
вре ме на се ља ва ња Ста рих Сло ве на на ову те ри то ри ју. Са ма реч дров њак 
је у је зич ком твор бе ном сми слу на ста ла исто као реч трав њак, шљив њак 
или ко прив њак.

До ис кри вљи ва ња овог то по ни ма до шло је због ста рог и ду го трај ног 
ла тин ског кул тур ног ути ца ја на из го вор и пи са ње ове ре чи, ко је је оста-
ло за бе ле же но у стра ним исто риј ским из во ри ма, а ода тле пре не то у на шу 
књи жев ну и на уч ну ли те ра ту ру и са вре ме ну слу жбе ну упо тре бу је зи ка 
чи ме је из вор но име по ти сну то и го то во не ста ло. Ово је ви дљив при мер 
ис кри вљи ва ња то по ни ма у том кра ју и окру же њу као и на ши рем, ста ром 
и са да шњем срп ском го вор ном под руч ју.

ПРЕТ ХОД НА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

У до ма ћој ге о граф ској и ет но граф ској ли те ра ту ри за овај пре део мо же 
се из дво ји ти не ко ли ко те мат ски ве за них мо но гра фи ја, ко је чак у на сло ву 
са др же на ве де ни то по ним, а то су: Све то зар То мић (1902): Дроб њак: ан тро
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по ге о граф ска ис пи ти ва ња; Ан дри ја Лу бу рић (1930): Дроб ња ци пле ме у 
Хер це го ви ни. По ре кло, про шлост и ет нич ка уло га у на шем на ро ду; Ђор-
ђи је М. Осто јић (1996): Дроб њак, на род ни жи вот и оби ча ји; Сто јан Ка-
ра џић и Вук Ши ба лић (1997): Дроб њак, по ро ди це у Дроб ња ку и њи хо во 
по ри је кло; Ђор ђи је М. Осто јић (2000): Дроб њак, пле мен ски жи вот и тра
ди ци ја; и Ђор ђи је М. Осто јић (2003): То по ни ми ја Дроб ња ка; и сл. У ве ћи ни 
њих је ана ли зи ран на ста нак овог то по ни ма и сва ки од ау то ра обра тио је 
па жњу на ту ма че ња прет ход них, у из ве сној ме ри их по пра вљао, до пу ња-
вао или кри ти ко вао, али ни је дан до кра ја ни је ус пео да ра све тли про блем 
ко ји је и да ље остао не ре шен. 

Нај ве ћи ути цај на ту ма че ње на стан ка име на Дров њак (Дроб њак) 
имао је на ве де ни рад С. То ми ћа [1902] ко ји је ура дио „Пре ма ʼУпу стви ма 
за про у ча ва ње се ла у срп ским зе мља ма’ од Др. Ј. Цви ји ћа...” Он ни је по-
себ но за бе ле жио ка ко је ста нов ни штво из го ва ра ло име свог пле ме на или 
пле мен ске те ри то ри је, не го је од мах из нео да „у на ро ду по сто ји јед на при-
ча ка ко је пле ме до би ло име” из ко је се ви ди да је по „дро бу по ги ну лог 
па ше, ко ји је за ко пан у пле ме ну, оно ... до би ло име ʼДроб њакʼ”. Ме ђу тим, 
од мах је на гла сио да се „ово на род но пре да ње не сла же са исто риј ским 
из во ри ма” и по звао се на Кон стан ти на Ји ре че ка1 [1923] ко ји је „пре тре-
са ју ћи по ду бро вач кој ар хи ви, на шао у кан це лар ским књи га ма из го ди не 
1392. до 1436. мно го уго во ра с по но си о ци ма, нај ви ше Дроб ња ци ма, ко ји 
су на ко њи ма во зи ли сто ку ду бро вач ку пу тем Ду бров ник – Бр ско во у 
Ср би ју”. Он је за кљу чио да је име ко је се на ла зи у из во ри ма ста ри је од 
вре ме на за ко је га на род но пре да ње ве зу је, и до дао вр ло ве ро ват ну прет-
по став ку да је „на род мо жда не ко пре да ње из ра ни јих вре ме на пре нео у 
тур ско до ба, као што то има оби чај че шће да чи ни”. 

По ис тој ме то до ло ги ји и на ста вља чи ис тра жи ва ња о на стан ку име-
на Дров њак (Дроб њак) нај ви ше су обра ти ли па жњу на при че, ле ген де, 
на род на пре да ња, о пле мен ском пр ва ку ко ји је „раз бу чио дроб” во ђи 
не при ја тељ ске вој ске. У том прав цу, ве о ма де таљ ну ана ли зу из ло жио је 
Ан дри ја Лу бу рић2 [1930] ис ти чу ћи да по сто је ви ше та квих пре да ња а он 
је из дво јио два ка рак те ри стич на: јед но, ко је је ти пич но за тур ско вре ме 
а дру го пре њи хо ве вла да ви не: „А да на шње име су до би ли по то ме што 
је њи хов вој во да Ла пац Ко сов чић раз бу чио дроб си ну крич ког вој во де 

1 У Исто ри ја Ср ба, књ. 3, стр 56 Ји ре чек по ми ње Дров њак (Дроб њак) у кон тек сту по-
ти ски ва ња ста ро се де о ца, пле ме на Кри ча, у пре де лу Је зе ра на об рон ци ма Дур ми то ра, на сле-
де ћи на чин: „С по мо ћу гра ди ва ду бр о вач ког ар хи ва у ста њу смо да кон тро ли ше мо по ме ну ту 
при чу. „Mi cien Clap cich, Vlac hus de Drob gnach” оба ве зао се, 12. авг. 1390, у Ду бр ов ни ку Ја ко ву 
Гун ду ли ћу и При би лу Мир ко ви ћу спа та ру „pro uno equo, qui fu it fu ra tus in Je se ra” При би лу 
и ње го ву дру гу (so ci us) Па влу, те је по ло жио 12 пер пе ра. 21. авг. 1433 под не се на је ту жба да је 
не ки Влах Drob gnach украо не ком Ду бров ча ни ну „in Je se regh” три шкоп ца (ca stra tos); 19. авг. 
1454 за бе ле же но је, опет, ка ко су Дроб ња ци „a Je se ra” укра ли не ку сви ту (pan ni) 7. Дроб ња ци 
су, да кле, се де ли већ 1390–1454 у Је зе ри ма”. (7 Div. Rag. 1390. Li ber la men ta ti o num de fo ris 
1433. La men ta de fo ris 1454 лист 48. Ду бро вач ки ар хив).

2 Лу бу рић је сво ју књи гу Дроб ња ци пле ме у Хер це го ви ни по све тио „сво ме учи те љу и 
до бро тво ру, ве ли ком на уч ни ку, Д-ру Јо ва ну Цви ји ћу, по ре клом Дроб ња ку, за по бо жну успо-
ме ну”, ко ји му је на ја вио али ни је ус пео да пре гле да књи гу „по што би јој прет ход но до дао 
мно ге нео бја вље не по дат ке и сво ја лич на ис пи ти ва ња о Дроб ња ку” јер га је смрт пре те кла.



Ка ло ке код Че сме у Бу ко вич кој Го ри, ка да је овај ишао у та зби ну у Дроб-
њак” због че га су их окол на пле ме на из „по ру ге” про зва ли Дроб ња ци ма. 
На тај на чин Лу бу рић је по твр дио То ми ће ву прет по став ку да по сто ји 
ста ри је пре да ње ко је је ка сни је мо гло да се пре не се у тур ско до ба. 

Ме ђу тим, и Лу бу рић [1930] је слич но као То мић, ово дру го пре да ње 
по ве зао са јед ним исто риј ским из во ром, до ку мен том из Ко тор ског ар хи ва 
(Div. Canc. II fol 64) у ко јем се на ла зи ка ко на во ди „нај ста ри ји по мен име-
на Дроб њак”. У том до ку мен ту сто ји: „да су се 3 де цем бра 1285 го ди не 
оба ве за ли пла ти ти де сет пер пе ра Јо ва ну Пи че не гу Вла си: Бра ти ња Дроб-
њак, Бра ни слав Ње го ми ров и син му До бро сав, Ра до мир брат по пов, Бо-
ри во је Ви да ко вић, Ми ро слав Гле ђа нин, Вла до Пи пер и Ра до мир Ви да ко-
вић”. На тај на чин он је по ка зао мо гућ ност да се до га ђај из овог пре да ња 
де сио мно го ра ни је, чак пре не го што је име Дров њак (Дроб њак) по ме ну то 
у до ку мен ту из овог ар хи ва, а то је опет око 100 го ди на пре у од но су на 
по ми ња ње Дров ња ка у до ку мен ти ма из Ду бро вач ког ар хи ва ко је је про-
на шао Ји ре чек. При том је Лу бу рић [1930] све стан да сво јим на ла зом ни је 
по си гур но до ка зао да име пле ме на по ти че од на род ног пре да ња, већ је са мо 
тач ни је по ме рио ста ро сну гра ни цу по ми ња ња име на, јер се од мах иза 
то га ја сно огра дио и лич ним ста вом: „А у ме ни по зна тим из во ри ма ова 
те ри то ри ја се на зи ва Дроб ња ком пр ви пут 1500 год. и то у из ве шта ју Ма-
ри на Са ну ди ја. Та мо се ка же, да пре део Дроб њак, ко ји је ра ни је био у Хер-
це го вој др жа ви, бро ји 1500 ку ћа и да је ње гов вој во да син Ра до си на Јун ца”. 
По ред на ве де ног Лу бу рић [1930] је из нео и по да так да „у на шим по кра ји-
на ма” по сто ји ви ше ме ста с име ном Дроб њак и на вео та ква че ти ри ме ста, 
ко ја се на ла зе у Ра ђе ви ни (За пад на Ср би ја), у Оп шти ни Ђе не рал Јан ко вић 
(Ко со во и Ме то хи ја), код Бо сан ске Кру пе (Бо сан ска Кра ји на) и у Зуп ци ма 
(Хер це го ви на). Сма тра да су исе ље ни ци из овог пле ме на по не ли са со бом 
и ње го во име ко је су да ва ли ме сти ма но вих на се о би на, као и да су мно ге 
по ро ди це про ме ни ле сво је пре зи ме у пре зи ме Дроб њак, Дроб ња ко вић и сл.

И Ђор ђи је Осто јић [1996], по сле ви ше од по ла ве ка, по но во је раз ма-
трао „по ре кло” овог то по ни ма, на во де ћи све што је прет ход но о то ме 
на пи са но, а по себ но То ми ћа и Лу бу ри ћа. У на сто ја њу да дâ сво је но во 
ту ма че ње, за кљу чио је: „по ри је кло име на мо ра се тра жи ти при зи ва ју ћи 
ети мо ло ги ју те ри је чи”. Али као и прет ход ни ци, он је узео у об зир са мо 
об лик име на Дроб њак ко је је за пи са но у по ме ну тим исто риј ским из во ри ма, 
и до дао му не ка слич на, по звав ши се на Ји ре че ка, да „по сто је за пи си гдје 
се ко ри сте и ис кри вље на име на као што су Дром њак, Дро ми њак, Дро мја-
ци и сл.” Али и та „ис кри вље на име на” Осто јић је та ко ђе узео из пи са них 
из во ра, а да ни јед но од свих на ве де них име на ни је унео с те ре на, из окру-
же ња, ко је је об ра ђи вао. По ред то га ни је обра тио па жњу на име Дров њак из 
на род ног го во ра, ни ти на раз ли ку у сло ви ма „в” и „б”, иа ко је та мо ро ђен 
и ду го слу жбо вао у том кра ју. Ме ђу тим, Осто јић [1996] је из зна че ња свих 
тих ис кри вље них име на из нео став да је „ро ђе но ту ма че ње да су по је ди-
ни на зи ви по ста ли од грч ких ри је чи, што се до во ди у ве зу са име ном Дроб-
њак”, и „та ко се ту ма чи да је име ̓ дром њакʼ из ве де но од грч ке ре чи ̓ дро мос̓ , 
ко ја озна ча ва пут ко ји се у на шем рјеч ни ку че сто упо тре бља ва као друм 
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ʼши рок друм ,̓ с̓то ји на дру му ,̓ ʼпо ди гао ку ћу на дру муʼ и сл.” а да упра во 
„кроз пле ме Дроб њак во ди пут ко ји је на сле ђен од ста рог рим ског пу та 
... Дроб њак озна ча ва про стор око дру ма (пу та), или Дроб ња ци љу ди ко ји 
жи ве око пу та”. 

На тај на чин он је на пра вио от клон у од но су на ту ма че ња То ми ћа и 
Лу бу ри ћа и из ра зио сум њу да су ста нов ни ци овог пле ме на „по про су том 
дробу на зва ни д̓роб ња ци ,̓ д̓ром ња циʼ а вре ме ном су и зва нич но на зва ли 
пле ме Дроб њак”, јер та „ле ген да” је, ка ко ка же, „не до стој на дроб њач ком 
ју на штву”, ко је је ина че исто риј ски ши ре по зна то3 и осве до че но. По ред 
на ве де не хи по те зе о „дру му” као ко ре ну ре чи и као ге о граф ској од ред ни-
ци овог то по ни ма, Осто јић [1996] је из нео још јед ну хи по те зу, за ко ју је узео 
ге о ло шко зна че ње ре чи дроб њак из Реч ни ка СА НУ, а ко ја озна ча ва јед ну 
вр сту креч ња ка (ка ме на), круп ног пе шча ра, ко ји је „ла ко ло мљив и дро би се 
у ра зним при ли ка ма”. С об зи ром да та кав те рен, ко ји се „дро би” за хва та 
ве ћи део ове те ри то ри је, он сма тра да „ни је ис кљу че но да се мо гло и тим 
пу тем до ћи до на зи ва Дроб њак” као и да „ова прет по став ка ни је ни шта 
ма ње ло гич на од оне да је грч ка ри јеч д̓ро мосʼ о ко јој је већ би ло ри је чи”. 
Ко нач но Осто јић ово пи та ње оста вља и да ље отво ре но јер је по ка зао да је 
име мо гло да на ста не „на ви ше на чи на али пра во по ри је кло још ни је утвр-
ђе но” као и да ни је утвр ђе но ни то „да ли је име те ри то ри је из ве де но из 
име на ње го вог ста нов ни штва или је ста нов ни штво до би ло име по про сто ру”.

Ау то ри још јед не обим не мо но гра фи је на те му ис пи ти ва ња по ре кла 
ста нов ни штва овог пле ме на, Ка ра џић и Ши ба лић [1997] та ко ђе су рас-
пра вља ли о на стан ку или зна че њу ње го вог име на. Они су из не ли прет-
ход на ту ма че ња, где су по себ но по хва ли ли4 „књи гу” Ђ. Осто ји ћа, и на 
сли чан на чин, им пер со нал но, као и Осто јић [1997] из не ли и свој став да: 
„има и ми шље ња да по јам и име Дроб њак по ти че од грч ке ре чи д̓ро мосʼ 
ко ја зна чи пут”, чи ме су се сло жи ли са Осто ји ће вом прет по став ком. 

Име пле ме на и то по ним Дроб њак (са б) на ла зи се и у свим реч ни ци-
ма срп ског је зи ка: Срп ском рјеч ни ку Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа; Рјеч
ни ку из књи жев них ста ри на срп ских од Ђу ре Да ни чи ћа; за тим Реч ни ку 
СА НУ као и дру гим са вре ме ним реч ни ци ма ко ји су по те кли из Ву ко вог 
реч ни ка. Ни ко од прет ход них ау то ра, у сво јим ра до ви ма, ту чи ње ни цу 
ни је на во дио ни ти је ко мен та ри сао реч ни ке као из во ре, нај ве ро ват ни је 
због то га што се тај об лик (са б) и пре њих био зна чај но про ши рио ван 
ло кал ног го вор ног под руч ја. Та ко ђе је по зна то и да је Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић са по но сом ис ти цао сво је по ре кло из овог пле ме на, али он ни ка-
да, ни је би о у по стој би ни сво јих пре да ка, у Дров ња ку (та да у Ста рој Хер-
це го ви ни), што је и сâм за бе ле жио, те ни ка да ни је мо гао да чу је из вор ну 
реч ње го вог име на5.

3 У Срп ском рјеч ни ку Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа сто ји: Дроб ња ци су без ум ни ју на ци. 
4 Ис та кли су да је ње го ва књи га „пр ви при мјер озбиљ ног ис тра жи вач ког ра да с те мом 

о Дроб ња ку ... не за о би ла зно шти во за сва ког ко се у на уч ном и ис тра жи вач ком ра ду ба ви 
пи та њи ма Дроб ња ка, ње го вих љу ди, исто ри је, жи во та и оби ча ја”.

5 „От ка ко сам по чео ку пи ти на ше на род но сти, јед на ко сам же љео да оби ђем ове ју го-
и сточ не кра је ве на ро да на ше га, и Бо сну и Хер це го ви ну, али се до да нас ни ка ко не да де, и 
по свој при ли ци ћу ову же љу од ни је ти са со бом на они сви јет” [Караџић 1849].
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ТО ПО НИМ ДРОВ ЊАК ИЛИ ДРОВ ЊА ЦИ  
У НА РОД НОМ ГО ВО РУ

Али на Дур ми то ру и ње го вом бли жем окру же њу у на род ном го во ру 
још увек ни су из гу бље на ге о граф ска име на Дров њак и Дров ња ци6 (са в). 
Ау тор овог ра да их је чуо још као де те у род ном кра ју од сво јих ро ди те ља 
и ме шта на, а по не кад их и са да чу је од ста ри јих љу ди7. Ме ђу тим, па ра-
док сал но, са шко ло ва њем и исе ља ва њем ста нов ни штва из овог кра ја ова 
име на као и све из ве де ни це из њих, по ла ко не ста ју и из го во ра. Кроз оп-
ште, све ши ре обра зо ва ње, по себ но у 20. ве ку, по сте пе но су при хва ће на 
дру га чи ја, на о ко слич на, име на Дроб њак и Дроб ња ци (са б), јер су као 
та ква ушла у стан дард ни (књи жев ни и на уч ни) срп ско хр ват ски је зик, 
ко ји је био слу жбе ни је зик прет ход них и са да шњих ју го сло вен ских др жа-
ва на Бал ка ну. Иа ко је у Пра во пи су срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка 
[1960] уста но вље но пра ви ло пи са ња то по ни ма „у она квом об ли ку ка кав 
је у упо тре би у на ро ду до тич ног кра ја” из че га про из ла зи да је ло кал ни 
го вор од пре суд ног зна ча ја за пи са ње ге о граф ских име на, ова пра во пи сна 
нор ма ни је по што ва на у слу ча ју име на Дров њак и Дров ња ци (са в), из гле да 
нај ви ше под ути ца јем на уч ног ау то ри те та Све то за ра То ми ћа и Ан дри је 
Лу бу ри ћа као Цви ји ће вих след бе ни ка. Они су ова име на не кри тич ки 
пре у зе ли из до ку ме на та Ду бро вач ког и Ко тор ског ар хи ва, а да при томe 
об ли ке ка кви по сто је у упо тре би у на ро ду ни су ни раз ма тра ли, иа ко су 
би ли на том те ре ну и у при ли ци да их чу ју. 

Ка ко то са да кон тро верз но из гле да мо же да се ви ди на при ме ру об ја-
вљи ва ња јед не на род не пе сме8 из дур ми тор ског кра ја у два бро ја Гла сни ка 
Ет но граф ског му зе ја из Бе о гра да, чи ји је уред ник та да био др Бо ри во је 
М. Дроб ња ко вић. На и ме, у књ. 11 и 12, Но ви ца Ша у лић [1936; 1937] об ја-
вио је две вер зи је јед не еп ске пе сме: „Смрт Сма и ла ге Чен ги ћа”, са сво јим 
ма њим при ка зи ма, узе те од два ло кал на ка зи ва ча9. У пр вој вер зи ји пе сме, 
са под на сло вом „На род на пе сма са те ре на по ги би је Сма и ла ги не, из Дроб-
ња ка”, ко ја има 999 сти хо ва, то по ним Дров њак (са в), ет но ним Дров ња ци 
(са в) и при свој ни при дев дров њач ки по ми ње се 48 пу та, а у дру гој пе сми 
с 476 сти ха по ми ње се 43 пу та10, упра во она ко ка ко се у то вре ме го во ри ло 
у на ро ду ово га кра ја. Кон тро вер за се са сто ји у то ме да су у ча со пи си ма, 

6 Оба ова име на се упо тре бља ва ју и као то по ни ми и као ет но ни ми.
7 Не ки од тих љу ди су: Дра го љуб В. Ву ко вић из До брих Се ла, Јо ван. Р. Шу шић из До ње 

Бу ко ви це, Жи во рад А. Це ро вић из Ту ши ње, То дор Ка са ли ца из Ко мар ни це, Дра го Бу ла то вић 
из Ти ма ра итд.

8 Та квих и слич них еп ских пе са ма још се мо же про на ћи, ка ко у ли те ра ту ри та ко и усме-
ном ка зи ва њу, ка ко у оно вре ме та ко и да нас. Мно ги по је ди нач ни сти хо ви из тих пе са ма 
да нас сло ве и као сво је вр сне сен тен ци је, уз ре чи це, у не по сред ној ко му ни ка ци ји љу ди, као 
нпр.: „Ни је Дров њак зга зи ло ври је ме, Дров ња ци су уста нич ко пле ме”.

9 Ка зи ва чи пе са ма би ли су: Мир ко Ср да но ви ћа из Ко со ри ћа; и Ра до ван Об ра до вић из 
Јун ча До ла, ко ју је чуо од оца Ша ба на (пра во име Гли го ри је) а ко ји је пре ми нуо 1910. го ди не.

10 Као нпр. А ага се ше ће у Дров ња ку,
И зу лу ме чи ни по Дров ња ку,... или

Е се во ма бо јим од Дров ња ка, 
Дров ња ци су зен ђи ли ју на ци,... или
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чи ји се уред ник пре зи вао „Дроб ња ко вић” (са б), из вор но об ја вље не пе сме 
до не те с те ре на из Дроб ња ка (са б) у чи јим сти хо ви ма сто је са мо об ли ци 
име на Дров њак и Дров ња ци (са в) а не Дроб њак и Дроб ња ци (са б). По да-
так ко ји та мо сто ји, да је дру ги ка зи вач на ве де ну пе сму чуо од свог оца, 
ко ји је умро 1910. го ди не, зна чи да је син, да би за пам тио пе сму, мо гао 
има ти нај ма ње 10–15 го ди на, што по ка зу је да је и Све то зар То мић [1902] 
у то вре ме био на те ре ну Ша у ли ће вих ка зи ва ча и мо рао чу ти та кве пе сме 
и дру га ка зи ва ња у ко ји ма сто је име на Дров њак и Дров ња ци, а та ко ђе, ка-
сни је и Ан дри ја Лу бу рић. 

Из ис тра жи ва ња прет ход ни ка си гур но се мо же утвр ди ти са мо да ова 
име на да ти ра ју из вре ме на на се ља ва ње Сло ве на у ове кра је ве, па ако ко-
нач но про ме ни мо при ступ и по ђе мо од ло кал ног го во ра, он да по ста је ја сно 
да је то по ним (хо ро ним) Дров њак или Дров ња ци на стао од ста ро сло вен-
ске ре чи дрѣво (др во). Ка ко се ова реч са ста рим во ка лом „ѣ” (јат) чи та 
и као дро во он да су се у то по ним Дров њак мо гла лин гви стич ки сли ти 
још три фор ма циј ска фак то ра као по сле ди ца је зич ких на ви ка на род ног 
го во ра ме сног ста нов ни штва: дровь + ьнь + јак = Дров њак (дровь као хи-
по ко ри стик Бож ји др вак, дрв це). Овај то по ним (хо ро ним) има оп ште зна-
че ње „пре део под др ве том”, „зе мљи ште об ра сло др ве ћем” или „шу мо ви ти 
пре део”. Слич но су гра ђе не и ре чи „трав њак” са зна че њем „зе мљи ште об ра-
сло тра вом” или ста ра реч „шљив њак” за „шљи вик”, „ко прив њак” за „ме-
сто где ра сту ко при ве и мно го их има” итд. По ред то по ни ма (хо ро ни ма) 
Дров њак, на овој те ри то ри ји по сто ји и низ дру гих ме ста с биљ ним име-
ни ма и то нај ви ше ден дро ни ма. Та ко нпр. по сто је нај ма ње два ме ста с 
име ном гвозд (се ло из ме ђу Шав ни ка и Ник ши ћа и је дан врх 1.408 м из над 
се ла Мље тич ка), а то је пре ма Реч ни ку СА НУ, ста ра сло вен ска реч са зна-
че њем „ве ли ка, гу ста, ста ра шу ма, пра шу ма”. По ред овог то по ни ма гвозд, 
по сто ји и ве ћи број ден дро ни ма се ла и за се о ка [Остојић 2003; 2010] чи је 
зна че ње не би тре ба ло по себ но об ја шња ва ти, а то су: Ма ла Цр на Го ра, 
Под го ра, Над го ра, Ће ра ни ћа Го ра, Је ли на Го ра (го ра), Шу ма но вац, Омар, 
Скоч ки Омар, Ома ри ћи, Че ча ри, Под че чар је (шу ма), Па прат ни ца, Па пра-
ти шта (па прат), Ко враг (ко ров), Ча је ти на (чај), Бор је, Бо ро вац, Бо рак, 
Бо ро ва гла ва (бор), Кр ња Је ла (је ла), Клек (кле ка), Г. и Д. Бу ко ви ца (бу ква), 
Ду бров ско (дуб – храст), Ја вор је, Ја во рак, Ја во ро ва ча (ја вор), Ја сен (ја сен), 
Ја си ко вац, Ја си ке (ја си ка), Цер (цер), Гра бо ви ца (граб), Ли по ва Ра ван 
(ли па), Ора шац (орах), Ја бу ка, Ја бу ко вац (ја бу ка), Зу ква (ди вља ја бу ка), 
Кру ше ви це (кру шка), Теп ца (теп ка – ди вља кру шка), Шљи ван ско (шљи ва), 

„Сма и ла га, ца рев ка пи ли ја,
Али чу јеш, па абе ра не маш, 
Ал’ ти, аго, ни ко не ка жу је,
Ђе се бу тум Дров њак од мет нуо,
Сва ца ре ва ра ја по Дров ња ку,
На ца ра су пу шку обр ну ли,...” или

Че та ми се по диг ну ла ма ла
Од не во ље и тур ског дан ка, 
Са кра ји не од се ла Дров ња ка, ... итд.
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Ма лин ско (ма ли на), ва ро ши ца Шав ник (ша ви ца – вр бов прут) итд. Слич ни 
ден дро ни ми по сто је за ре љеф и во де ово га кра ја.

Исто та ко, ши ре ге о граф ски је по зна то да је пре део Дров њак био и 
остао по кри вен „др ве том” тј. др ве ћем ра зних вр ста и за јед ни ца, нај ви ше 
шум ских за јед ни ца, што се мо же ви де ти на са вре ме ним ае ро- и са те лит-
ским сним ци ма као и на ра зним ге о граф ским, то по граф ским и те мат ским 
(по себ но ве ге та циј ским) кар та ма. Об ја вљен је и ве ћи број би о ге о граф ских 
на уч них, струч них и по пу лар них ра до ва ко ји об ра ђу ју то зна чај но шум-
ско бо гат ство. Шу мо ви тост овог пре де ла сва ка ко ути че на ње гов из глед11 
због че га је и до био та кво име, али је увек имао и ве ли ки еко ном ски зна-
чај за до ма ће ста нов ни штво. По ред во де и па шња ка, др во је као за клон, 
ма те ри јал за град њу, огрев и др. био је дан од нај ва жни јих усло ва за на се-
ља ва ње ста рих сло вен ских (срп ских) пле ме на на ту те ри то ри ју, раз ло га 
за оти ма ње око ње са ста ро се де о ци ма (пле ме ном Кри чи), као и за њи хо ву 
бор бу ка сни је и с тур ским вла сти ма. По зна то је да су Тур ци у по хо ду на 
Дров њак у ав гу сту 1877. го ди не спа ли ли све шу ме на Је зе ри ма до Иви це, 
ка ко би уни шти ли зна ча јан за клон по бу ње них Дров ња ка и еко ном ски их 
осла би ли, а те шу ме се ни до да нас ни су об но ви ле.

Из прет ход них на ла за ло гич ки про из ла зи да је пр во на ста ло ге о граф-
ско име пре де ла (Дров њак) по ко јем је ста нов ни штво до би ло име (Дров
ња ци). То се сла же с на во ди ма прет ход них ау то ра о ви ше слој ном на се ља-
ва њу ове те ри то ри је, по себ но Лу бу ри ћа [1930] ко ји по ми ње пле ме Ку ти 
а за тим и пле ме Но вља ни ко ји су се ор га ни зо ва но на се ли ли у Дров њак, као 
„гру па ра зних по ро ди ца (ро до ва) по ве за них оп штом пле мен ском ор га ни-
за ци јом” с вој во дом и кне же ви ма на че лу, али они ни су за др жа ли сво је 
пле мен ско име већ су га про ме ни ли и узе ли но во, упра во од пре де ла у 
ко ји су до шли, и на зва ли су се бе Дров ња ци ма. Је ди но је, по пле ме ну Ку ти, 
на це лој те ри то ри ји Дров ња ка остао jедан то по ним Кут ња Њи ва, а од пле-
ме на Но вља на из вор но ни је дан, осим по Ра до си ну Јун цу, по ме ну том оцу 
дров њач ког вој во де, остао је то по ним Јун ча До. Лу бу рић (1930) је у сво јој 
мо но гра фи ји, све усе ље не по ро ди це у Дров њак свр стао у три гру пе: Но
вља не, Усе ље ни ке и Уско ке. Са мо је нај мла ђа на се ље нич ка гру па за др жа-
ла сво је име и да нас у окви ру Дров ња ка по сто ји ужи то по ним „Уско ци”. 
Ка ра џић и Ши ба лић [1997] су у окви ру пле мен ске те ри то ри је из дво ји ли 
че ти ри уже про стор но гра ви та ци о не це ли не: Дроб њак, Је зе ра, Уско ци и 
Ша ран ци у ко ји ма, ка ко су на ве ли, ста ну ју „да на шња брат ства”, и то: ста
рин ци, но вља ни, усе ље ни ци и уско ци а по себ но су из дво и ли из у мр ле и 
исе ље не по ро ди це из Дроб ња ка. Очи глед но је да се ов де, ста ри ја на ста ла 
име на, Дров њак и Је зе ра ко ри сте као пре де о на име на (хо ро ни ми), а мла ђа 
име на Уско ци и Ша ран ци и као хо ро ни ми и као ет но ни ми.

Ту ма че ња по стан ка име на (то по ни ма) Дроб њак (са б) од ре чи „дроб” 
(сто мак) ко ја су по ве за на са на род ним пре да њем о ју на ку ко ји уби ја ти ра-

11 Осто јић [1996] на сле де ћи на чин опи су је је дан део та мо шњег кра јо ли ка: „Дроб њач ка 
Је зе ра, ис точ но од па ди на Дур ми то ра, су зе ле на оа за са про стран стви ма смр че вих, је ло вих 
и бо ро вих шу ма, пра вих и вит ких ста ба ла. Са др жа ји ве ге та ци је Дур ми то ра и Је зе ра обо га-
ћу ју алп ску па но ра му, ка кав из гле да Дур ми тор са па ди на ма”.
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ни на (осва ја ча) рас по рив ши ње гов сто мак, већ су прет ход ни ау то ри с 
раз ло гом до ве ли у сум њу, с чиме се мо же мо сло жи ти. То ме тре ба до да ти 
и нај ва жни ју чи ње ни цу да је на ши рем срп ском го вор ном под руч ју оп ште 
по зна то пре да ње, ве за но за Ми ло ша Оби ли ћа ко ји је на та кав на чин усмр тио 
тур ског ца ра Му ра та у Бо ју на Ко со ву, па је тај обра зац мо гао да се при-
пи ше и ју на ци ма у дру гим ло кал ним сре ди на ма за вре ме тур ске вла да ви-
не. Дру го је пи та ње да ли је то пре да ње о Ми ло шу Оби ли ћу, ко је је опе-
ва но у на род ним еп ским пе сма ма, исто та ко мо гло би ти пре у зе то из још 
ста ри јих вре ме на.

Ако при хва ти мо да је то по ним Дров њак на стао као твор бе ни из раз 
(про дукт) вид не сен за ци је пре де ла бо га тих др ве том (с при до да тим ре ли-
гиј ским зна че њем као дар од Бо га), он да за па жа ње Лу бу ри ћа да по сто ји 
„у на шим по кра ји на ма” ви ше ме ста са име ном Дров њак, вр ло је мо гу ће 
да су та име на на ста ла у слич ним пре де ли ма и не за ви сно јед но од дру гог. 
А та по зна та че ти ри ме ста ко је је он на вео су упра во у шу мо ви тим пре-
де ли ма, што се мо же про ве ри ти на сним ци ма и кар та ма. Та ко се по истом 
прин ци пу, на срп ском го вор ном под руч ју, на ви ше ме ста мо же на ћи и то-
по ним Сла ти на за ме сто са не плод ним зе мљи шти ма, а ко је има су прот но 
зна че ње од то по ни ма Дров њак.

Ка да је у пи та њу пре зи ме Дров њак (не Дроб њак или Дроб ња ко вић), 
за ни мљи во је да оно по сто ји на сло вен ском ис то ку, у Укра ји ни бли зу гра-
ни це с Пољ ском. Та мо је ро ђен сли кар на и вац, Ни ки фор Епи фан Дров њак 
(Ни ки фор Епіфаній Дровняк) (1895–1968) ко ји је по стао сла ван оста вив-
ши све ту око 30.000 аква ре ла, вр ло ви со ке умет нич ке вред но сти. Пре ко 
пре зи ме на ко је је до нас до шло пу тем умет нич ке сла ве овог сли ка ра, мо же 
се за кљу чи ти да је ње го во пре зи ме као та кво не за ви сно на ста ло у је зи ку 
не ког дру гог сло вен ског на ро да. Ако се ипак ра ди о не кој мо гу ћој се о би 
ста нов ни ка у про шло сти, из хер це го вач ког Дров ња ка на сло вен ски ис ток, 
то пре зи ме се та мо и са чу ва ло, јер ни је би ло из ло же но дру гим кул тур ним 
ути ца ји ма као што је то слу чај на сло вен ском ју гу.

УЗРО ЦИ ИС КРИ ВЉИ ВА ЊА ТО ПО НИ МА  
„ДРОВ ЊАК” И „ДРОВ ЊА ЦИ” И СЛ.

Основ ни узро ци ис кри вљи ва ња ових то по ни ма ле же: пр во, у на чи ну 
на ко ји су за пи са ни у по је ди ним исто риј ским до ку мен ти ма; за тим у њи-
хо вом не кри тич ком пре но ше њу у на уч ну и дру гу ли те ра ту ру; а у но ви је 
вре ме у не по што ва њу ва же ћих пра во пи сних нор ми на шег књи жев ног је-
зи ка ко ји не дво сми сле но пред ви ђа ју при мат ло кал ног го во ра при пи са њу 
то по ни ма. Из вор на име на (то по ни ми) Дров њак и Дров ња ци за пи са ни су 
у до ку мен ти ма Ду бро вач ког и Ко тор ског ар хи ва у скла ду с је зич ком и кул-
тур ном ори јен та ци јом за пи си ва ча, ис кри вље но као Дроб њак и Дроб ња ци. 
По том су их То мић и Лу бу рић ди рект но пре у зе ли из из во ра, и уне ли их у 
до ма ћу на уч ну ли те ра ту ру. Ка сни је они ни су ис пра вље ни и по ред по сто-
ја ња пра во пи сне нор ме стан дард ног је зи ка, што је до ве ло да ови ис кри-
вље ни то по ни ми го то во са свим по ти сну из вор не то по ни ме. За пи си ва чи су 



јед но став но, у ду ху свог на чи на из го во ра и пи са ња ста рих грч ких име на, 
за пи са ли и ова сло вен ска (срп ска) име на. За ме ни ли су фо не му „в” (ви та) 
фо не мом „б” (бе та), и „ви та ци зме” про ме ни ли у „бе та ци зме” исто као у 
слу ча ју пи са ња име на Ви зан ти ја – Би зан ти ја, Ва ви лон – Ба би лон, (Ара-
ви ја) Ара виј ско мо ре12 – (Ара би ја) Ара биј ско мо ре итд., или пој ма сим вол 
– сим бол. У ру ском је зи ку и да ље су у упо тре би име на не ких др жа ва, 
ко ја су у срп ском про ме ње на, као нпр. Ара ви ја – Ара би ја, Ли ван – Ли бан, 
Ли ви ја – Ли би ја. 

То ни је би ла гре шка већ си стем ско пра ви ло уно ше ња стра них име на 
у свој је зик и кул ту ру, што је тре ба ло има ти у ви ду, и обр ну то, при ли ком 
њи хо вог пре у зи ма ња из ар хив ске гра ђе. Ме ђу тим, на ве де на раз ли ка уо че-
на је из гле да тек по чет ком че твр те де це ни је 20. ве ка, мно го по сле из ла ска 
То ми ће ве мо но гра фи је, од но сно исто вре ме но с из ла ском Лу бу ри ће ве 
мо но гра фи је, а обе су пи са не бе та ци зми ма. Су шти на про бле ма, пре ма 
М. Три вун цу [1930], од но си се на раз ли ку из го во ра „грч ких сло ва η и β 
(ита и ви та пре ма но ви јем, ета и бе та пре ма ста ри јем грч ком из го во ру)... 
у ве зи с на шим књи жев ним је зи ком, у ве зи с ре чи ма ко је су по ста ле са-
став ни, не раз двој ни део на шег је зи ка”. Ова раз ли ка по нај пре је ве за на за 
из го вор и пи са ње ре ли гиј ских име на и пој мо ва, где су ита ци зми и ви та-
ци зми ка рак те ри стич ни за ис точ њач ки грч ко ви зан тиј ски кул тур ни ути-
цај а ета ци зми и бе та ци зми за за пад ни, ла тин ски, ка то лич ки кул тур ни 
ути цај на сло вен ске је зи ке. При све му то ме тре ба има ти у ви ду, ка ко је 
ис та као Три ву нац [1930], да су ита ци зми и ви та ци зми „по ста ли ... у грч-
ком из го во ру пра ви ло мно го пре но што су на ши прет ци до шли у до дир 
са Ви зан ти јом, а њи хов по че так па да још у ве ко ве пре Хри ста...”, та ко да 
ни су тво ре ви на „мо дер них Гр ка” ка ко се по не где при ка зу је.

Ако по ста ви мо пи та ње за што ова раз ли ка ни је окон ча на у но ви је 
вре ме по ја вом зва нич ног пра во пи са књи жев ног је зи ка у коjeм је ја сно 
нор ми ра но пи са ње то по ни ма пре ма из го во ру ло кал ног ста нов ни штва, 
не го је ушла у стан дард ни је зик, то се мо же об ја сни ти са мо не при ме њи-
ва њем или јед но стра ном при ме ном тог фор мал но ускла ђе ног срп ско хр ват-
ског пра во пи са у прак си. За рад очу ва ња двој не је зич ке (срп ско хр ват ске –
хр ват ско срп ске) за јед ни це у за јед нич кој др жа ви, на срп ском го вор ном 
под руч ју, кон стант но је де ло вао не про ме ње ни за пад ни, ла тин ски, ка то лич-
ки ути цај ко ји по инер ци ји и да нас има деј ство на срп ски је зик. На овом 
при ме ру ви дљив је ути цај и на ис кри вљи ва ње то по ни ма а за обр ну то не 
по сто је при ме ри. Та ко на те ри то ри ји Дров ња ка и у окру же њу по сто је и 
дру ги то по ни ми ко ји су би ли или се на ла зе у про це су ис кри вљи ва ња као 
нпр. за ме ном сло ва „њ” у ла тин ско „н” ој ко ни ми: Ту ши ња –Ту ши на, Пет-
њи ца – Пет ни ца, Пу ши ња – Пу ши на или за ме ном „љ” у ла тин ско „л” код 
ој ко нима Пље вља – Пле вља, и сл. На ве де ни ути цај је уоч љив и на ши рем 
срп ском го вор ном под руч ју. На не ким те ри то ри ја ма, ис кри вљи ва њем 
(про ме ном) то по ни ми ма са срп ском је зич ком осно вом не ста ли су и Ср би, 

12 У сед мом и осмом сти ху Ње го ше вог Гор ског ви јен ца сто ји:
„Фран цу ско га да не би бри је га, 
ара виј ско мо ре мо ре све по то пи!”
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као нпр. у Дал ма ци ји у до ли ни ре ке Це ти ње са да Це ти не, или у гра ду 
Спље ту13 са да Спли ту, за ме ном сло ва „њ” и „љ” у ла тин ско „н” и „л”. У 
том сми слу мо же се по ста ви ти пи та ње, да ли ће убу ду ће под истим ути-
ца јем град Це ти ње (у Цр ној Го ри) би ти пре и ме но ван у Це ти не или Тре-
би ње (у Хер це го ви ни) у Тре би не, или ја дран ско остр во Мљет бли зу Ду-
бров ни ка на оба ли би ти за ме њен ла тин ским име ном Ме ле да и сл. Мно го 
те жи слу чај је с ми кро то по ни ми ма14. 

ЗА КЉУ ЧАК

Дров њак а не Дроб њак. Овај ви дљи ви при мер ис кри вљи ва ња (ме ња ња) 
то по ни ма са срп ском је зич ком осно вом, ко ји је на стао под ду го трај ним 
за пад ним, ла тин ским, ка то лич ким, кул тур ним ути ца јем, као и слич ни 
при ме ри дру гих то по ни ма ко ји су на ве де ни у овом ра ду, тре ба пр во, да 
скре ну па жњу на уч ној, књи жев ној и дру штве ној јав но сти на тра ја ње и 
по сле ди це тог про це са. Дру го, да по слу жи као под сти цај за слич на ис тра-
жи ва ња на те ри то ри ја ма где са да жи ве и где су ве ћин ски жи ве ли Ср би. 
Тре ће да по ка же и раз ја сни узро ке ис кри вљи ва ња кон крет них то по ни ма 
ка ко би се мо гли вра ти ти у из вор ни об лик, у по ступ ку но ве стан дар ди-
за ци је ге о граф ских име на ко ју во ди Ко ми си ја за стан дар ди за ци ју ге о граф-
ских име на Ср би је у скла ду са стан дар ди ма Ор га ни за ци је ује ди ње них 
на ци ја – Гру пе екс пе ра та Ује ди ње них на ци ја за ге о граф ска име на (Uni ted 
Na ti ons Gro up of Ex perts on Ge o grap hi cal Na mes – UN GEGN), а ко ји по ла зе 
од из вор них име на из ло кал ног го во ра.
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ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

DROV NJAK NOT DROB NJAK –
AN OB VI O US EXAM PLE OF DIS TOR TING TO PONYMS   

WITH SER BIAN LIN GU I STIC BA SIS

by

MIR ČE TA VE MIĆ
As so ci a te of Ge o grap hi cal In sti tu te “Jo van Cvi jić”, SA SA

Đu re Jak ši ća 9, Bel gra de, Ser bia
mve mic @e u net.rs

SUM MARY: The pa per pre sents a dis tinct exam ple of how the na me of a well-known 
ge o grap hi cal area in the Dur mi tor Mo un tain (Old Her ze go vi na, to day Mon te ne gro) be ca me 
dis tor ted from “Drov njak” to “Drob njak”, to il lu stra te and di scuss an en du ring pro cess 
of al te ring to ponyms  with Ser bian lin gu i stic ba sis, un der We stern, La tin, and Ro man 
Cat ho lic cul tu ral in flu en ces, par ti cu larly in the last 100 years along with the esta blis hment 
of Ser bo-Cro a tian lin gu i stic com mu nity.

He re, the Old Church Sla vo nic (Ser bian) ge o grap hi cal na me “Drov njak”, which 
co mes from the word “tree” (дрѣво), is con si de red as a Gre ek vi ta cism and chan ged to 
be ta cism “Drob njak”. Pho ne me “v” (vi ta) is re pla ced by pho ne me “b” (be ta), the sa me as 
it is in the ca se of na mes: Byzan ti um (Vi zan ti ja, Serb.), Babylon (Va vi lon, Serb.), Ara bia 
and Ara bian Sea (Ara vi ja, Ara vij sko mo re, Serb.), etc. The pa per al so pre sents ot her exam-
ples of the pro cess of dis tor tion of to ponyms  whe re the pho ne me “nj” (pro no un ced /ɲ/) 
chan ges to “n” (pro no un ced /n/) (as in Tu ši nja-Tu ši na, Pet nji ca-Pet ni ca) and “lj” (pro no-
un ced /ʎ/) to “l” (pro no un ced /l/) (as in Plje vlja-Ple vlja), etc. Cle ar ort ho grap hic norms 
of com mon stan dard lan gu a ge that re qu i red wri ting to ponyms  in the form used in the 
lo cal di a lect we re not re spec ted.



This pa per can be an in cen ti ve for si mi lar re se ar ches in ter ri to ri es whe re Serbs pre-
do mi nantly li ve or used to li ve, so that such dis tor ted to ponyms  co uld be re sto red to 
the ir ori gi nal forms, as part of the pro cess of new stan dar di za tion of ge o grap hi cal na mes 
led by the Com mis sion for the Stan dar di za tion of Ge o grap hi cal Na mes of the Re pu blic 
of Ser bia.

KEYWORDS: ge o grap hi cal na mes, to ponyms , lo cal di a lect, Drov njak, Drob njak, 
vi ta cism, be ta cism
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