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ЛЮДВИГ СЕЛИМСКИ 

 

ФАМИЛНИ ИМЕНА ОТ ЙОГУРТ И *ЙОГУРТЧИЯ 

 

1. Предмет на анализ тук са 17 фамилни имена, основаващи се на фонетично 

променени облици на названието йогурт ‘кисело мляко’ (3.1–3.6) и *йогуртчия 

‘производител / продавач на йогурт’. От тях само Юргỳдов е отбелязано у Илчев, но той 

го е оставил без обяснение. Останалите 16 тук се разглеждат за първи път. 

Българското кисело мляко е известно и под названието йогурт, заето от тур. 

yoğurt, а разпространено във всички балкански и в много европейски езици (за 

варирането му в отделните езици / диалекти вж. Stachowski 2006).
1
 За мястото, което 

този кулинарен продукт заема в битовата култура на Балканите, говори и това, че върху 

названието му се базира пословицата за ‘човека с горчивия опит’, известна в 

балканските езици, но без точни съответствия в други езици. Става дума за бълг. парен 

каша духа в разширения му, по-малко познат вариант „Който се е изгорил с триеница, 

той духа и на киселото мляко” (Икономов 1968: 187). В останалите балкански езици му 

съответства сложно изречение, изразяващо сентенцията, че „който се е опарил с каша / 

супа / мляко (и т. н.), той духа и кисело мляко / йогурт / мътеница”. Върху названието 

йогурт тази сентенция е опряна в три балкански езика: турски, гръцки и румънски. 

Срв.: тур. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfliyerek yer; грц. ποιος καεί με το χυλό φυσά και το 

γιαούρτι; рум. Cine s-a fript în ciorbă, suflă şi iaurt / Cine s-a fript cu ciorbă, suflă şi-n 

iaurt. Покрай варианта в турски, в който единствено е включен и компонентът ям / яде 

(тур. yer), се среща и вариант с компонента пия / пие: Sütten ağzı yanan, yoğurdu 

üfliyerek içer ‘Който се е опарил с мляко, духа и йогурт като пие’. В македонското 

                                                           
1
 Двете споменати названия не са синонимни. „Във всеки български дом се приготвя от подвареното 

прясно мляко кисело или квасено мляко. В съд с поизстинало мляко се прибавя подкваса, оставена от 

старо кисело мляко. Бакърчето или пръстеният съд, завит с кожухче, се слага на топло място, където 

преседява над два часа, сгъстява се и втасва”, така се описва приготвянето на кисело (квасено) мляко в 

домашни условия  (БЕтн 2: 47). С други думи, „кисело мляко се получава чрез подквасване, т.е. 

сгъстяване, с помощта на мая или подкваса, като размитата подкваса се пуска в сварено хладко мляко” 

(БЕтн 2: 294). „В случай, че не може да се намери стара подкваса за подквасване на млякото, се използват 

други начини – малко прокиша, която се получава в козя или овча кожа торба (угуртник, огуртник), 

пълна с издоено мляко, която е закачена на гърба на овчаря или на самара на магарето. При движението 

млякото се сгъстява и прокисва” (БЕтн 2: 47). „В някои райони на страната киселото мляко се нарича 

йàорт (Благоевградско) или фàтено мляко (Кюстендилско и Софийско)” (БЕтн 2: 294). 



съответствие „Коj се попарил од млекото, дува и на матеницата”, в по-кратък вариант 

„дува и на маштеница(та)”, опорното название не е очакваното jогурт, а матеница / 

маштеница, т. е. мътеница (получавана, между другото, и с разреждане на кисело 

мляко / йогурт с вода). В албанския еквивалент на опорното название, подобно на това 

в македонски, е irin, от тур. ayran, от което е и бълг. айрàн ‘мътеница’. Още по-

обобщен – без названието jогурт или негов синоним – е сръбският вариант: Ко се jедан 

пут ожеже, и на хладно пуше ‘Който веднъж се опари, и студеното духа’. Ст. 

Стаховски посочва и няколко производни от названието йогурт в някои езици. Сред 

тях по-интересни за целта на настоящата статия са: тур. yoğurtçu ‘лице, което приготвя 

или продава кисело мляко; млекар’, рум. iaurgìu / iugurgiu и исп.-евр. yagurčí със 

същото значение (Stachowski 2006: 186). Полският изследвач е пропуснал рум. iaurgerìe 

‘млекарница (дето се продава кисело мляко)’. Не е отбелязанo също така и бълг. 

*йогуртчия ‘лице, което приготвя или продава кисело мляко; млекар’. А то, както се 

опитвам да покажа в следващите редове, подобно на мотивиращото го йогурт, е 

залегнало в основата на една дузина фамилни имена, които са обект на по-нататъшния 

анализ. 

2. В българския език тур. yoğurt е известно в следните 15 варианта:  

2.1: егỳрт’ ‘кисело мляко’, с преглас и дейотация (*йо- > *йе- > *е-) 

(Кърджалийско, вж. Стойчев 1983: 301); 

2.2: йогỳрт (РРОДД 180);  

2.3: йòгурт (Галичник, Дебърско; вж. БЕР 2: 104), с характерно македонско 

предвижване на ударението от крайната сричка към началната; 

2.4: йъгỳр (Страхилово, Великотърновско), с редукция от форма като ягỳрт (вж. 

2.13) и изоставяне на крайната съгласна на основата (-т / *-д); 

2.5: огỳрд, с дейотация и звучен изглас *-д, от косвената основа yoğurd- 

(Душанци, Пирдопско);  

2.6: огỳрдь, с дейотация и палатализация на крайното *-д (> -д’), в Смолянско 

(БЕР 4: 782); 

2.7: огỳрт, с дейотация (Сливен; Кръстина, Айтоско; Търговище: БЕР 4: 782);  

2.8: огỳрт’, с дейотация и палатализация на изгласното *-т (> -т’) (Алваново, 

Певец, Търговищко; Съчанли, Гюмюрджинско; Павелско и Широка Лъка, Смолянско; 

Ардинско; Маданско; Яково, Момчилградско; Пъстрогор (Свиленградско: БЕР 4: 782); 

2.9: угурт’, с дейотация (*йо- > *о-), редукция (*о- > *у-) и палатализация на 

крайното *-т (> -т’): y Геров (5: 418) и в Момчиловци, Смoлянско (ИИБЕ 4: 86); 



2.10: ургỳт, с дейотация (*йо- > *о-), редукция (*о- > *у-) и метатеза (*-гур- > 

-ргỳ- (РРОДД 527, у Л. Каравелов: „такъв ургут, такава мътеница”); относно метатезата 

срв. и грц. γιαργούτι (по Stachowski 200: 186). Така в с. Житница (Пд) се нарича 

овчарското кисело мляко, за разлика от квасеното в домашни условия;  

2.11: югỳрт, с редукция *йo- > *йу- (РРОДД 583; АкРЧД 1007); 

2.12: юурт (по Stachowski 2006: 185), като югỳрт (2.11), с елизия на турското ğ, 

т. нар. „меко” г (тур. yumuşak ğ);  

2.13: ягỳрт (РРОДД 587), с преглас (*йо- > *йе-) и разширяване на 

артикулацията (*йе- > *йа-); относно началото му срв. йъгỳр (2.4); 

2.14. *яорт (йàорт, в Кюстендилско, вж. БЕтн 2: 294); 

2.15: яỳрт (РРОДД 590), с преглас (*йо- > *йе-) и разширяване на артикулацията 

(*йе- > *йа-), както в ягỳрт (2.13), но с елизия на турското „меко” г. Този облик на 

названието съвпада с рус. яýрт, рум. iaùrt, грц. γιαγούρτι, γιαούρτι и  фр. yaourt. 

Варирането по звучност ~ беззвучност на крайната съгласна на основата (-т ~ 

-д) се явява и в турския облик на названието, от който то е усвоено: yoğurt, yoğurd-u. 

*   *   * 

3. Фамилни имена от йогурт и варианти 

Покрай някои фамилни имена от названия на деятели функционират паралелни 

формации от названия за съответен обект или средство на дейност. Така покрай 

Айранджиев, „от диал. айранджия ‘продавач или любител на мътеница’ (тур. ayrancı)”, 

функционира Айранов, считано „съкрат. от Айранджиев” (Илчев 1969: 44). По 

аналогичен начин, покрай повечето на брой и общо взето по-често срещани фамилни 

имена от деятелното название *йогуртчия се срещат и фамилни имена от основата само 

на йогурт (и варианти). За прозвищата от втория тип, мотивиращи съответните 

фамилни имена, се предполага, че са назовавали лицето според предмета на дейност / 

занятие, подобно на оформените с характерния за деятелните имена суфикс -чия // 

-джия. Към този тип се отнасят разгледаните тук (3.1–3.6) фамилни имена (6 на брой, с 

обща честота 17). 

3.1. Йортов(а), от 1936 г., документирано 2 пъти (в окр. Бургас и Сливен)
2
. 

Нарицателното *йорт, залегналото в основата му, е с дейотация, асимилация и 

контракция (*-оу- > -о) от *йòурт, което е с елизия на турското „меко” г, както при 

                                                           
2
 Всички данни за хронологията на поява, честотата и разпространението на изучаваните 

фамилни имена са според База данни от компютърен архив-картотека на фамилните имена у 

българите през XX век в Центъра за българска ономастика “Професор Николай Ковачев” при ВТУ “Св. 

Св. Кирил и Методий” във Велико Търново.  



яỳрт (2.15), от тур. yoğurt ‘кисело мляко’, и с акцентуация като при йòгурт (2.3). Срв. 

тур. диал. yōrt, yōrd, yōurd (Staсhowski 2006: 185).  

3.2. Ургутева, единично, от 1920 г., в окр. Пловдив. За промените в звуковия 

строеж на залегналото в основата му название на обекта на дейност / занятие вж. 2.10. 

3.3. Уртов, единично, от 1957 г., в окр. Русе. Залегналото в основата му название 

на предмета на занятие *урт е с контракция (*у- < *уу-) от *уỳрт , което е с дейотация 

и редукция от *йоỳрт (от тур. yoğurt ‘кисело мляко’), както огỳрт’ и угỳрт’ (вж. 2.4–9), 

и елизия на турското ğ („меко” г), както при яỳрт (2.15). 

3.4. Урутов(а), от 1901 г., засвидетелствано 8 пъти: 6 в окр. Русе, 2 в София. 

Названието на обекта на дейност *урỳт, залегнало в основата му, е с метатеза (*-ур- > 

-ру-) от *уỳрт, което е с редукция (*о- > у-) и елизия на турското „меко” г от облик 

*оурт, за който срв. огỳрт, огỳрт’ и  угỳрт’ (2.7–9) и яỳрт (2.15).   

3.5. Уругов(а), от 1926 г., отбелязано 5 пъти: 2 в окр. Благоевград, 2 в окр. 

Разград, 1 в окр. Пазарджик. Може би е погрешно – с буква г вм. т от Урутов (вж. 3.4). 

3.6. Юргудов, липсващо в Базата данни (вж. бел. 1), Илчев (1969: 567) 

отбелязва във Варна, но се въздържа от опит за тълкуванe. То е на базата на същото 

название на произвеждан / продаван или любим продукт, както ургỳт (2.10), но със 

запазена начална фонема й- и звучен вариант на крайната съгласна на основата (от тур. 

-t // -d), както при огỳрд (2.5). Срв. Ургутева (3.2).   

Прочее, анализът на тези 6 фамилни имена (3.1–3.6) от варианти на основата 

йогỳрт (от тур. yoğurt) позволява да се възстановят още 4 диалектно променени 

варианта на тази основа, останали досега неизвестни: 1. *йорт (< *йòурт, вж. 3.1), 2. 

*урт (< *уỳрт < *оỳрт, вж. 3.3), 3. *урỳт (< *уурỳт < *уỳрт, вж. 3.4), 4. *юргỳд (вж. 

3.6), но едва ли и *уруг (вж. 3.5).  

*   *   * 

4. Фамилни имена от *йогуртчия и варианти 

4.1. Йорджиев, единично, от 1918 г., в окр. Разград. То е от прозвище според 

занятие, на базата на диал. *йорджия ‘лице, което приготвя или продава кисело мляко, 

млекар’. Подобно на други формации, мотивирани от производно с наст. -джия, и тук 

основата, към която се прибавя наст. -джия, се характеризира не само с елизия на 

турското „меко” г и на следващото го у в позиция пред акцентирана сричка. За 

отбелязване е, че от състава на тази основа отпада изгласното -т (тур. -t // -d). Така, 

след посочените промени тя звучи не *йорт / *йорд-  (< тур. yoğurt, -du), а само *йор. А 

това прави възможна реализацията на звучния  вариант -джия (от тур. -cu // -çu). По 



този начин нарицателното *йорджùя, залегнало в основата на ФИ Йорджиев, 

съответства по-точно на рум. iaurgìu ‘производител / продавач на кисело мляко’, 

отколкото на оригиналното турско yoğurtçu. Рум. iaurgìu може да се счита образувано с 

наст. -giu (за наставката вж. Misterski 1987: 38–39, 46–47; Cioranescu 412, nr 4258), на 

домашна румънска почва, от iaùrt ‘кисело мляко’, с дезинтеграция на крайното -t (// -d) 

на основата, или от неотбелязано диал. *iaùr, подобно на бълг. йъгỳр (2.4) и на няколко 

други, които се възстановяват по-долу (вж. 5).   

4.2. Йортчиев(а), от 1913 г., отбелязано 2 пъти в окр. Шумен. То е от същото 

диал. *йортчия, както и Йорджиев (4.1). Бълг. диал. *йортчия се различава от тур. 

yoğurtçu главно по елизията на турското „меко” г и следващото след него предакцентно 

у: очакваната форма, субституираща точно турската основа, би била *Йоуртчùев или  

*Йогуртчùев. Срв. Юртчиев (4.10). 

4.3. Огорчиев, единично, от 1984 г., в окр. Ямбол. И то е от *йортчия, от тур. 

yoğurtçu (както при Йортчиев: 4.2), но с няколко фонетични промени и правописни 

особености: дейотация (*йо- > о-, вж. 2.5–10) и хиперкоректно -о- вм. *-у- в основата: 

*огор- < *йогур- (със запазване на турското „меко” г). 

4.4. Угорджиева, единично, от 1980 г., в окр. Хасково. То е от прозвище според 

професия, образувано с наст. -джия от основа като угурт’ ‘кисело мляко’ 

(Момчиловци, ИИБЕ 4: 86). Освен хиперкоректното  -о- вм. *-у- в основата (*угор- < 

*йогур-), забележителна особеност на деривацията в този случай е отпадането на 

крайно -т (тур. -t // -d) от състава на основата *угорт / *угорд (< тур. yoğurt, -du). 

Тъкмо сонорната съгласна -р, оказала се – благодарение на тази промяна – в края на 

основата *угор, обуславя реализацията на суфиксa -джия // -чия (< тур. -cu //-çu) в 

неговия звучен вариант -джия (< тур. -cu). 

4.5. Уруджова, единично, от 1960 г., в окр. Благоевград. Като предполагам, че в 

този случай се отнася за правописен  вариант (едва ли с действително извършена 

метатеза *уур- > уру-) вм. *Уурджов-, от тур. диал. *уурджỳ (< *uğurcu), трябва да 

обърна внимание върху това, че и тук се среща същата особеност, както при 

Угорджиева (вж. 4.4). При този вариант деривацията е извършена на базата на основно 

*уỳр-, също с отпадане на крайното -т (тур. -t // -d) на *уỳрт / *уỳрд (< тур. yoğurt, -du) 

на основата, щом като се е реализирал звучният вариант на прибавения суфикс -джия // 

-чия (от тур. -cu //-çu). Срв. селищното име Урджулар, вм. *Уурджулар, записвано 

също „погреш[но] Орджуларе)”, старо име на Лозен, в окръг Пазарджик (Коледаров / 

Мичев 1973: 156, 252), което се извежда от предполагаемо тур. *Yoğurcular. 



4.6. Юрджийски, също единично, от 1960 г., в окр. Пазарджик. И тук, както при 

Угорджиева (вж. 2.6) и Уруджова (вж. 4.5), имаме деривация от диалектен вариант на 

основата, за който е характерно отпадане на крайната съгласна -т (тур. -t // -d) на 

предполагаемата основа *йуỳрт / *йуỳрд (< тур. yoğurt, -du). Все пак в този случай 

основата е значително по-добре запазена, отколкото при Уруджова (вж. 4.5) – без 

дейотация и без невероятната метатеза. А оформянето с наст. -ски вм. -ов отнася 

фамилията Юрджийски към „западния” ареал на страната. 

4.7. Юрдчаева, единично, от 1923 г., в окр. Кърджали. Тук се отнася вероятно за 

правописна / печатна грешка – вместо срещаното в същия окръг Юрдчиева (вж. 4.8). 

4.8. Юрдчиева, единично, от 1947 г., в окр. Кърджали. Като се излиза пак от 

вариант на тур. yoğurtçu ‘лице, което приготвя / продава йoгурт; млекар’, с наст. -çu от 

yoğurt ‘кисело мляко’, трябва да се отнася за правописен свръхстарателен вариант на 

Юртчиев (4.10), в състава на който фонемата т е схваната като уж „обеззвучена” *д. 

4.9. Юркчиева, единично, от 1913 г., също в окр. Кърджали. Зад тази форма се 

крие Юртчиев (вж. 4.10), която стои по-близо до изходното диал. *юртчия (от тур. 

yoğurtçu), но с частична – по място на учленение – дисимилация (*-тч- > -кч-).  

4.10. Юртчиев(а), от 1906 г., с 9 отбелязвания в окр. Стара Загора. То е от 

прозвище според занятие *юртчия, от тур. yoğurtçu ‘лице, което приготвя или продава 

йогурт’, с наст. -çu (> -чия) от yoğurt. Този облик се отличава от най-близко стоящия до 

него (и до изходната турска основа) Йортчиев (вж. 4.2) по редукцията на гласната в 

началната сричка (*йо- > йу- / правописно ю-). Срв. от същия произход селищното име 

Юртчии, старо (до 1906 г.) име на с. Любеново (от 1969 г. присъединено към 

Първомай; вж. Дуриданов 1958: 18), както и Юртчулар (с турското си окончание за мн. 

ч. -lаr), старо (до 1934 г.) име на с. Могиляне в окр. Кърджали (вж. Коледаров / Мичев 

1973: 158, 172, 275). В диалектния облик yurtçu, т. е. с основа *yurt (< yoğurt), с 

контракция от форма като бълг. диал. юурт (2.12) или съкращаване на гласната от тур. 

диал. yūrt (Stachowski 2006: 185), названието се среща в Разградско. По писмено 

сведение от г-н Хасан Якуб така е наричано „лицето, което (по време на социализма) 

със специална кола е карало само кисело мляко по селата”.  

4.11. Юрчиев(а), от 1906 г., документирано 62 пъти в окр. Смолян. Отнася се за 

същата по произход и първоначално значение формация, която е залегнала в основата 

на Йортчиев (4.2) и на Юртчиев (4.10). Звуковата фонетична промяна в случая, още 

по-радикално улесняваща артикулацията, отколкото настаналата при Юркчиева (вж. 

4.9), е дисимилаторно изчезване (*тч > ч). Това някогашно название на професионално 



занятие е залегнало в основата и на селищното име Юрчии (покрай Юртчии, вж. 

Коледаров / Мичев 1973: 172, 275), сполучливо „преведено” при преименуването му 

като Млекарево (в окр. Сливен). 

*   *   * 

 5. И така, в основата на други 11 фамилни имена (4.1–4.11), с обща честота на 

поява 81, е залегнало названието на занятие *йогуртчùя / *йоуртчùя (от тур. yoğurtçu) 

‘лице, което приготвя или продава йогурт; млекар’. Поради няколкото изтъкнати при 

анализа звукови промени – фонетични или поради  свръхстарателност – то се реализира 

в следните 10 варианта: *йорджия (4.1), *йортчия (4.2), *огорчия (4.3), *угорджия 

(4.4), *уурджùя (а не *уруджùя, вж. 4.5), *юрджия (4.6), *юрдчия (4.7, 4.8), *юркчия 

(4.9), *юртчия (4.10), *юрчия (4.11). А това означава също така, че основното название 

йогурт, освен в приведените по-горе (вж. 2) 15 варианта, както и в други 4 варианта, 

възстановени при анализа на 6 фамилни имена (3.1–3.6), се среща в още 6 фонетични 

облика. С по-голяма сигурност се възстановяват облиците *йор, *огор и *угор. По-

нататък, може би и *уỳр (но не *урỳ, 4.5), и пaк със сигурност *юр и *юрт (но не и 

*юрк, защото не става дума за промяна на -т или -д в -к, а за частична дисимилация на 

*-тч- в *-кч- [*-ттш- > *-ктш-], ако си представим преградно-проходната ч като *тш, 

вж. 4.9). Относно основното *юрт срв. юурт (2.12) и тур. диал. yūrt (Stachowski 2006: 

185). 

 


