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ПОД ДЪРВО И КАМЪК – КЪМ ОБРАЗИТЕ
НА ДЪРВОТО И КАМЪКА В БЪЛГАРСКАТА ЛИНГВОКУЛТУРА

В настоящото изследване подхождаме от лингвокултурологична гледна 
точка към някои аспекти във функционирането на дървото и камъка като кон-
цепти в българския език и култура. Като смятаме, че концептът има езикова 
реализация в конкретна дума или поле от думи, се насочваме към материал 
от речници и от регистъра на населените места в България (ЕКАТТЕ), за да раз-
крием част от многообразните начини на проникване на дървото и камъка в 
живота ни на носители на българския език.

Ако погледнем към първите речникови регистрации на думата дърво в ста-
робългарския език, ще установим, че това съществително се е изписвало като 
дрьво, дрьвесе и дрьва със значения: 1. Растящо дърво, 2. Дървен материал и 3. 
Пръчка, тояга, кол (СтбР: 442). Думата камък в старобългарския език се е из-
писвала като камы и камень и е имала основно значение 1. Камък и 2. Каменен 
блок. Скала. Отделно в словосъчетания намираме и допълнителни значения 
‘скъпоценен камък’, ‘воденичен камък’ и др. (СтбР: 714).

В речника на Н. Геров значенията на дърво са четири: 1. Най-голямото, най-
дебелото и най-твърдото от растенията. 2. Дърва, насечени на полена за горене. 
3. Дърво, одялано за работа. 4. Неодялан, неразбран и тъп човек, който не знае 
да продума нищо по човешки (Геров 1895–1908, т. 1: 370). Четири са и значенията 
на камък: 1. Онова твърдо, всекиму познато тяло, което излиза из земята и служи 
най-много за зидане. 2. Като съб. Много камъни. 3. Болест в бъбреците и мехура 
на човека. 4. Сол, която се копае от земята на камъни (Геров 1895–1908, т. 2: 344).

В академичния многотомен Речник на българския език (РБЕ 2012: 595) са 
изведени шест значения за дърво: 1. С мн. дървета и (поет.) дървеса̀. Много-
годишно растение с едро, твърдо и разклонено в горния си край – във вид на 
корона – стъбло. 2. С мн. дървета. Отсечено дърво или клон от дърво. 3. С мн. 
дърва и (остар.) дървета, след числ. дървета. Къс от дърво, обикн. нарязано и 
нацепено за горене. 4. Само ед. Дървото като материя, материал, използван за 
изработване на различни предмети. 5. Прен. Разг. Само ед. Удари с дърво; бой. 
6. Разг. Пренебр. Само ед. Тъп, глупав, недодялан човек; дръвник.

За камък значенията в същия речник са девет (РБЕ 1993: 140–141): 1. Само 
ед. Спец. Твърдата минерална маса, с изключение на рудите, която съставя зем-
ната кора и е разпространена върху земната повърхност като твърди минерал-
ни тела с неопределена форма и различна големина. 2. Всеки отделен къс от 
тази минерална маса. 3. Само ед. Материал от тази твърда минерална маса, 
използван в строителството и за изработка на предмети на бита и изкуство-
то. 4. Стесн. Малко минерално образувание в жлъчния мехур, бъбреците и 
пикочния мехур на човека в резултат от нарушаване обмяната на веществата 
в организма, конкремент. 5. Само мн. Разг. Каменна настилка. 6. Разг. Воде-
ничен (мелничен) камък. 7. Разг. Скъпоценен камък. 8. Разг. Парче от стъкло, 
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пластмаса и др., което имитира скъпоценен камък и обикн. служи за украса на 
накити, предмети и под. 9. Разг. Надгробен камък.

От обзора на значенията на съществителните имена дърво и камък открива-
ме сходство в това, че дървото и камъкът служат за материал, от който хората из-
работват предмети. Различието е, че дървото може да бъде живо, а камъкът – не.

С езиковия материал от регистъра ЕКАТТЕ придаваме и ономасиологич-
на насока на нашето изследване. Правим това, защото в българската лингво-
култура широко се използват думите дърво и камък и други думи, членове на 
техните семантични полета, за да се назоват населени места. Ще уточним, че 
под семантично поле разбираме съвкупност от езикови единици, които са обе-
динени от определен общ семантичен признак, общ компонент на значение-
то (Апресян 1974). В настоящото изследване семантичното поле на дървото е 
представено най-вече от хипо-хиперонимните връзки дърво – видове дървета 
(бор, бук, дъб и др.), а семантичното поле на камъка е представено от думите 
камък, скала, гранит, мрамор и производни. Ще проследим тяхната употреба 
в топонимите, в частност – в ойконимите. Тук е мястото да подчертаем, че при 
подбора на населените места сме се водили от авторова интуиция, вероятно 
по-близка до наивната народна етимология, отколкото до сериозни ономас-
тични изследвания, като например „Енциклопедия на българската ономастич-
на терминология“ (Балкански, Цанков 2010). Основание за подобен подход ни 
дава убеждението, че лингвокултурната значимост на едно име на населено 
място зависи по-скоро от това как това име се възприема и разпознава от неиз-
кушения лингвистично носител на езика, а не от опитния ономаст.

В азбучния указател на онлайн регистъра ЕКАТТЕ откриваме следните на-
селени места в България, чиито имена са свързани с дървото:

с. Акациево (Видинско), с. Борие (Смолянско), с. Бориково (Смолянско), с. 
Борика (София), с. Борики (Габровско), с. Борино (Смолянско), с. Боринци (Сли-
венско), с. Борован (Врачанско), с. Боровина (Смолянско), с. Боровичене (Благо-
евградско), с. Боровица (Видинско), с. Боровица (Кърджалийско), с. Борово (Бла-
гоевградско), с. Борово (Русенско), с. Борово (Пловдивско), с. Боровско (Кърджа-
ли), с. Боровец (Кюстендилско), с. Боровци (Монтанско), с. Бреза (Смолянско), с. 
Брезе (Смолянско), с. Брезе (София), с. Брезен (Кърджалийско), гр. Брезник 
(Пернишко), с. Брезница (Благоевградско), с. Брезов дол (Софийско), с. Брезово 
(Великотърновско), с. Брезово (Пловдивско), с. Брест (Кюстендилско), с. Брест 
(Плевенско), с. Брестак (Варненско), с. Брестака (Софийско), с. Бресте (Плевен-
ско), с. Брестник (Пловдивско), с. Брестница (Ловешко), с. Брестница (Добричко), 
с. Брестова (Старозагорско), с. Брестовене (Разградско), с. Брестовец (Плевен-
ско), с. Брестовица (Пловдивско), Брестовица (Русенско), с. Брестово (Благоев-
градско), с. Брестово (Ловешко), с. Бряст (Хасковско), с. Брястовец (Бургаско), с. 
Брястово (Сливенско), с. Брястово (Добричко), с. Брястово (Хасковско), с. Бук 
(Кърджалийско), с. Букак (Търговищко), с. Буката (Смолянско), с. Букаците (Смо-
лянско), Букова поляна (Смолянско), с. Буковец (Великотърновско), с. Буковец 
(Монтанско), с. Буковец (Софийско), с. Буковец (Врачанско), с. Буковлък (Пле-
венско), с. Буково (Благоевградско), с. Буково (Смолянско), с. Буково (Пловдив-
ско), с. Върба (Видинско), с. Върба (Смолянско), с. Върбак (Шуменско), с. Върбен 
(Кърджалийско), с. Върбен (Пловдивско), с. Върбенци (Кърджалийско), с. Вър-
бешница (Врачанско), с. Върбина (Смолянско), с. Върбино (Силистренско), с. 
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Върбица (Великотърновско), с. Върбица (Врачанско), с. Върбица (Плевенско), с. 
Върбица (Шуменско), с. Върбица (Хасковско), с. Върбница (Софийско), с. Върбо-
вка (Великотърновско), с. Върбово (Видинско), с. Върбово (Смолянско), с. Върбо-
во (Хасковско), с. Върбовчец (Видинско), с. Върбяне (Шуменско), с. Габаре (Вра-
чанско), с. Габарево (Старозагорско), с. Габер (Софийско), с. Габер (Добричко), с. 
Габерово (Бургаско), с. Габерово (Хасковско), с. Габра (Софийско), с. Габрака (Ве-
ликотърновско), с. Габрене (Благоевградско), с. Габров дол (Пернишко), с. Габро-
вица (Пазарджишко), с. Габровница (Монтанско), с. Габровница (Софийско), с. 
Габрово (Благоевградско), гр. Габрово, с. Габрово (Кърджалийско), с. Габровци 
(Великотърновско), с. Габър (Бургаско), с. Габърница (Варненско), с. Голям Вър-
бовник (Кюстендилско), с. Голяма Брестница (Ловешко), с. Голямо Буково (Бурга-
ско), с. Голямо Крушево (Ямболско), с. Горица (Бургаско), с. Горица (Варненско), 
с. Горица (Търговищко), с. Горица (Добричко), с. Горичане (Добричко), с. Гричево 
(Разградско), с. Горна Брезница (Кресненско), с. Горна Брестница (Кюстендил-
ско), с. Горна Дъбева (Пазарджишко), с. Горна Крушица (Благоевградско), с. Гор-
на Липница (Великотърновско), гр. Горна Оряховица, с. Горни Дъбник (Плевен-
ско), с. Горно Ябълково (Бургаско), с. Горово (Бургаско), с. Горово (Смолянско), с. 
Гороцвет (Разградско), с. Горска (Великотърновско), с. Горска поляна (Ямболско), 
с. Горски Горен Тръмбеш (Великотърновско), с. Горски Долен Тръмбеш (Велико-
търновско), с. Горски извор (Кърджалийско), с. Горски извор (Хасковско), с. Гор-
ски Сеновец (Великотърновско), с. Горско (Хасковско), с. Горско Абланово (Търго-
вищко), с. Горско Дюлево (Кърджалийско), с. Горско Калугерово (Великотърнов-
ско), с. Горско Косово (Великотърновско), с. Горско Ново село (Великотърновско), 
с. Горско Писарево (Великотърновско), с. Горско село (Търговищко), с. Горско 
Сливово (Ловешко), с. Горун (Добричко), с. Горунака (Етрополско), с. Горчево 
(Благоевградско), с. Горяни (Габровско), с. Две тополи (Смолянско), с. Джанка 
(Кърджалийско), с. Добрева череша (Смолянско), с. Долна Дъбева (Пазарджиш-
ко), с. Долна Крушица (Благоевградско), с. Долна Липница (Великотърновско), 
гр. Долна Оряховица, с. Долни Дъбник (Плевенско), с. Долно Ябълково (Бурга-
ско), с. Долно Церовене (Монтанско), с. Дъбен (Ловешко), с. Дъбене (Пловдив-
ско), с. Дъбник (Бургаско), с. Дъбница (Благоевградско), с. Дъбова (Сливенско), с. 
Дъбова (Смолянско), с. Дъбова махала (Монтанско), с. Дъбован (Плевенско), с. 
Дъбовец (Хасковско), с. Дъбовик (Добричко), с. Дъбовица (Бургаско), с. Дъбово 
(Старозагорско), с. Дъбово (Ямболско), с. Дъбрава (Благоевградско), с. Дъбрава 
(Ловешко), с. Дъбравата (Ловешко), с. Дъбравино (Варненско), с. Дъбравите (Па-
зарджишко), с. Дъбравица (Търговищко), с. Дъбравка (Видинско), с. Дървари (Га-
бровско), с. Дюлево (Бургаско), с. Дюлево (Пазарджишко), с. Дюлино (Варнен-
ско), с. Дюлица (Кърджалийско), с. Дюля (Бургаско), с. Елов дол (Софийско), с. 
Елов дол (Пернишко), с. Еловица (Монтанско), с. Еловица (Пернишко), с. Елховец 
(Смолянско), с. Елхово (Старозагорско), с. Елхово (Ямболско), с. Елхово (Староза-
горско), с. Елшица (Пазарджишко), с. Ельово (Смолянско), с. Зелено дърво (Га-
бровско), с. Кестен (Смолянско), с. Кестеново (Търговищко), с. Кленовик (Пер-
нишко), с. Кориите (Смолянско), с. Корията (Габровско), с. Крива круша (Сливен-
ско), с. Круша (Варненско), с. Круша (Софийско), с. Крушаре (Сливенско), с. Кру-
шари (Добричко), с. Крушев дол (Смолянско), с. Крушевец (Бургаско), с. Крушево 
(Бургаско), с. Крушево (Габровско), с. Крушево (Пловдивско), с. Крушевска (Кър-
джалийско), с. Крушето (Великотърновско), с. Крушка (Кърджалийско), с. Крушо-
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вене (Плевенско), с. Крушовица (Врачанско), с. Крушовица (Плевенско), с. Кру-
шовица (Софийско), с. Крушово (Бургаско), с. Крушово (Пловдивско), с. Крушо-
лак (Търговищко), с. Крушуна (Ловешко), с. Липен (Монтанско), с. Липец (Смо-
лянско), с. Липинци (Софийско), с. Липник (Разградско), с. Липница (Разградско), 
с. Мали Върбовник (Кюстендилско), с. Мало Крушево (Пловдивско), с. Меден 
бук (Хасковско), с. Мурено (Пернишко), с. Нова Върбовка (Великотърновско), с. 
Ново Оряхово (Варненско), с. Овощарци (Габровско), с. Овощна (Великотърнов-
ско), с. Овощник (Старозагорско), с. Орех (Кърджалийско), с. Ореховица (Пле-
венско), с. Орехово (Смолянско), с. Ореш (Великотърновско), с. Орешак (Варнен-
ско), с. Орешак (Ловешко), с. Орешари (Кърджалийско), с. Ореше (Благоевград-
ско), с. Орешене (Ловешко), с. Орешене (Силистренско), с. Орешец (Видинско), 
с. Орешец (Пловдивско), с. Орешец (Хасковско), с. Орешец (Смолянско), с. Оре-
шино (Хасковско), с. Орешник (Хасковско), с. Орешница (Кърджалийско), с. Оря-
ховец (Смолянско), с. Оряховица (Старозагорско), с. Оряхово (Врачанско), с. Оря-
хово (Хасковско), с. Осиковица (Софийско), с. Осиково (Благоевградско), с. Оси-
ково (Смолянско), с. Осиково (Търговищко), с. Осиковска Лакавица (Софийско), 
с. Осина (Благоевградско), с. Равна гора (Бургаско), с. Равна гора (Варненско), с. 
Равна гора (Хасковско), с. Равногор (Пазарджишко), с. Сливак (Шуменско), с. 
Сливарка (Кърджалийско), с. Сливарово (Бургаско), с. Сливата (Монтанско), с. 
Сливек (Ловешко), гр. Сливен, с. Сливенци (Добричко), с. Сливито (Старозагор-
ско), с. Сливка (Смолянско), с. Сливница (Благоевградско), с. Сливница (Софий-
ско), с. Сливо поле (Русенско), с. Сливовик (Монтанско), с. Сливовица (Велико-
търновско), с. Сливовник (Видинско), с. Сливово (Бургаско), с. Сливово (Габров-
ско), с. Сливово (Смолянско), с. Старо Оряхово (Варненско), с. Топола (Добри-
чко), с. Тополи (Варненско), с. Тополи дол (Пазарджишко), с. Тополица (Бургаско), 
с. Тополка (Кърджалийско), с. Тополница (Благоевградско), с. Тополница (Кюс-
тендилско), гр. Тополовград, с. Тополовец (Кулско), с. Тополовец (Видинско), с. 
Тополово (Пловдивско), с. Тополово (Хасковско), с. Тополчане (Кърджалийско), с. 
Тополчане (Сливенско), с. Тополяне (Старозагорско), с. Церова кория (Велико-
търновско), с. Церовец (Русенско), с. Церовица (Кюстендилско), с. Церовище 
(Търговищко), с. Церово (Благоевградско), с. Церово (Пазарджишко), с. Церово 
(Софийско), с. Цървена ябълка (Кюстендилско), с. Череша (Бургаско), с. Череши-
ца (Кърджалийско), с. Черешка (Кърджалийско), с. Черешките (Смолянско), с. 
Черешница (Благоевградско), с. Черешовица (Монтанско), с. Черешово (Благо-
евградско), с. Черешово (Русенско), с. Черешово (Смолянско), с. Черешовска 
река (Смолянско), с. Черница (Бургаско), с. Черниче (Благоевградско), с. Черни-
чево (Кърджалийско), с. Черничево (Пловдивско), с. Черничино (Хасковско), с. 
Чернодъб (Хасковско), гр. Ябланица, с. Ябланица (Софийско), с. Ябълковец (Кър-
джалийско), с. Ябълково (Кюстендилско), с. Ябълково (Хасковско), с. Ябълковци 
(Габровско), с. Ябълчево (Бургаско), с. Ябълчени (Кърджалийско), с. Явор (Га-
бровско), с. Яворец (Габровско), с. Яворница (Благоевградско), с. Ясен (Видин-
ско), с. Ясен (Плевенско), с. Ясените (Габровско), с. Ясенково (Шуменско), с. Ясе-
новец (Разградско), с. Ясеново (Бургаско), с. Ясеново (Старозагорско). 335 насе-
лени места в България имат „дървен“ произход на името си.

В азбучния указател на онлайн регистъра ЕКАТТЕ откриваме следните на-
селени места в България, чиито имена са свързани с камъка:
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с. Бел камен (Благоевградско), с. Голямо Каменяне (Кърджалийско), с. Гра-
нит (Старозагорско), с. Гранитец (Бургаско), с. Гранитово (Видинско), с. Грани-
тово (Ямболско), с. Жълт камък (Асеновградско), с. Камен (Великотърновско), 
с. Камен (Добричко), с. Камен (Сливенско), с. Камен бряг (Добричко), с. Камен 
връх (Ямболско), с. Камен дял (Варненско), с. Камена (Благоевградско), с. Ка-
менар (Бургаско), с. Каменар (Варненско), с. Каменар (Разградско), с. Камена-
ри (Великотърновско), с. Каменарци (Кърджалийско), с. Каменец (Ямболско), с. 
Каменец (Кърджалийско), с. Каменец (Плевенско), с. Каменик (Кюстендилско), 
с. Каменица (Благоевградско), с. Каменица (Софийско), с. Каменичка Скакавица 
(Кюстендилско), с. Каменка (Кърджалийско), с. Каменна (Сливенско), с. Каменна 
река (Хасковско), с. Каменна Рикса (Монтанско), гр. Камено (Бургаско), с. Камено 
поле (Врачанско), с. Каменово (Русенско), с. Каменово (Сливенско), с. Каменско 
(Бургаско), с. Каменци (Силистренско), с. Каменяк (Бургаско), с. Каменяк (Шу-
менско), с. Каменяне (Кърджалийско), с. Камещица (Габровско), с. Малко Каме-
няне (Кърджалийско), с. Мрамор (Пернишко), с. Мрамор (Софийско), с. Мрамор 
(Хасковско), с. Мраморен (Врачанско), с. Остър камък (Хасковско), с. Побит камък 
(Кюстендилско), с. Побит камък (Пазарджишко), с. Побит камък (Разградско), с. 
Сечен камък (Габровско), с. Синьо камене (Бургаско), с. Скала (Бургаско), с. Скала 
(Силистренско), с. Скалак (Бургаско), с. Скалак (Кърджалийско), с. Скалина (Кър-
джалийско), с. Скалица (Ямболско), с. Скалище (Кърджалийско), с. Скална глава 
(Кърджалийско), с. Скалско (Габровско), с. Червена скала (Кърджалийско), с. Чу-
карка (Бургаско), с. Чукарово (Хасковско), с. Чуката (Великотърновско).

62 населени места в България имат „каменен“ произход на името си.
В този материал не разглеждаме други топоними (като например оронимите 

и хидронимите), за немалко от които може да се предположи, че също съдържат 
думи от полетата на дървото и камъка, но несъмнена остава подкрепата, която 
получава твърдението за важността на дървото и камъка в българската лингво-
култура. От общо 5266 населени места в ЕКАТТЕ смятаме, че 397 са свързани с 
дървото и камъка чрез имената си. Това са 7,54 % от българските ойконими.

В изследването разглеждаме и представянето на дървото и камъка в паре-
миите. Дървото и камъкът са в основата на човешката култура. Плодът от дървото 
е заситил глада на човека. Дървото е нахранило огъня и така е сгряло човека. 
Листата и кората на дървото са послужили за дреха на човека. Камъкът пък е 
навсякъде – и там, където живото дърво не може да бъде. Най-старият културно-
исторически период, първата ера, е каменната. Първият човешки дом – пещера-
та – е от камък. В пещерите намираме и следи от срещата на дървото и камъка – 
оградените с камъни огнища. От камък е и светилището, осигуряващо връзка със 
сакралния свят. В началото на новата християнска епоха Господ полага камък (св. 
Петър, чието име значи и ‘камен, камък’), за да въздигне църквата си на земята.

Дървото на първо място е живот: неслучайно е популярен изразът дърво 
на живота. Дървото е начало на живота – Доброто дърво дава добри плодове 
– и тези плодове (разбирай потомци или последователи) често пъти повтарят 
действията и копират мирогледа на наставниците си – Крушата не пада по-
далече от дървото.

Дървото в гората, в градината, на улицата расте и се променя, но се преви-
ва само докато е младо – така и човекът може да се промени само в по-ранни 
години. После и дървото, и човекът се пречупват, но не се променят. И по-до-
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бре е човек да остане криво дърво или пък недодялано дърво, но все пак да 
не бъде пречупен. Дървото е свързано с пъпна връв със земята – то има своя 
корен. Дърво без корен е човекът, прекъснал връзка с родното и пренесен в 
саксията на нова среда. Освен живо дървото е и мъртво, материал и като та-
къв го откриваме в изрази с негативна оценка като дървен философ, дървена 
глава, дървен език. В тези и други подобни изрази се използва качеството на 
мъртвото дърво, което го сродява с камъка – твърдост. Ще ядеш дървото (ще 
играе дървен господ) се казва на нахалния и самозабравил се човек – от дърво 
е инструментът за наказание – тояга, пръчка. Дървото обаче не само наказва, 
но и пази – да чукнем на дърво, за да не се случи нещо лошо, нещо нежелано.

Камъкът е вечен и категоричен. Задвижената от човешка сила част от зем-
ните недра не може просто да изчезне, тя пада, като понякога наранява и уби-
ва. За злонамерения човек е достатъчно да падне там, където ще предизвика 
отзвук – камък в нечия градина. Най-страшното човешко оръжие – словото – е 
сравнено с камъка: казана дума, хвърлен камък. Първите реални оръжия са 
тоягите и камъните, хвърляни с ръка, а по-късно камъкът се оформя като острие 
и полита, закрепен на дърво под формата на стрели и копия, или сече под фор-
мата на брадва. Камъкът оръжие е намерил място в описанието на човешката 
неискреност – неискреният и потаен човек държи (крие) камък в пазвата си.

Неотстъпчивостта, непреклонността също имат образ на камък: Колко от 
камик вода. Камъкът не съдържа животворяща вода. Несъстоятелността на по-
добно очакване ляга в основата на това обезсърчаващо за адресата на поговор-
ката сравнение.

Камъкът си тежи на мястото, казват за човек, (не)приел града, държа-
вата, местообитанието си. Същото казват и за човека, (не)намерил призванието 
си в живота. Ако човек дълго време не усяда, не намира мястото и призванието 
си, за него казват търкалящ се камък мъх не хваща1. След търкалянето в много 
от случаите идва и моментът, когато човекът поставя крайъгълния камък в жи-
вота си и след време, преодолял препъникамъните на съдбата, вече е дялан 
камък: добил е опит, намерил е себе си и знае цената си.

В същото време камъкът е и пречка – когато не успяваме в нещо, ние уд-
ряме на камък. Като камък на шията ни висят непосилните задачи и грижи. 
Камък ни ляга на сърцето/душата, когато се случи нещо наистина лошо. Той 
тежи там, докато не дойде време да падне – камък ми падна от сърцето, то-
ест, докато не дойде решението на нашия проблем. Далеч по-осезаемо с мате-
риалната същност на камъка се срещаме, когато той се появи в тялото ни (вж. 
речниково значение №4 от многотомния речник по-горе).

1 Тук изхождаме от първоначалното разбиране на латинската пословица Saxum 
volutum non obducitur musco, т.е. порастването на мъха е желано явление, свидетелст-
ващо за благоразумие, привързаност, отговорност. Мъхът обаче може да се разглежда 
и като нещо отрицателно – например закостенялост, липса на инициативност – и тогава 
пословицата добива противоположно значение, с което често се използва и днес. Това 
противоположно значение, свързано с образа на търкалящия се камък като млад, несъг-
ласен човек, бунтар, добива особена популярност в англоезичната култура от 60-те години 
на ХХ в. Достатъчно е да споменем песента на Мъди Уотърс „Rollin’Stone“, песента на Боб 
Дилън „Like a rolling stone“, списанието за попкултура „Rolling Stone“ и, разбира се, вели-
ката рок група „The Rolling Stones“.
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Камъкът е символ на студа в отношенията, на липсата на нормални човеш-
ки чувства – човек с каменно сърце. Има и хора с каменно лице, но това опре-
деление не е задължително да говори зле за тях, тъй като потиснатата емоция 
и овладяната страст може да са от полза в трудни ситуации.

Камъкът надвива живото, но надвива и злото у живото – да стои/да спи 
зло под камък. Камъкът стои изведен над човешката суета и грехопадение. Тук 
прилягат красивите стихове на Ат. Далчев: „Алена искра, от теб изтръгната, / 
камък, истината в теб прозрях: / вечно и светò е само мъртвото, / живото живее 
в грях“ (Далчев 1984). Става дума за една особена „святост“, която трудно може 
да бъде измерена с човешките категории на добро и зло, защото ги надхвърля. 
Това не е благата святост на човека, жертвал се заради вярата, рода, ближния, 
за която говорим приповдигнато и тържествено, а вечната святост на вселена-
та, която е тишина и покой.

В края на нашето изследване насочваме вниманието си към това, което 
послужи за заглавие – съвместната фразеологизирана употреба на думите дър-
во и камък. Под дърво и камък – ще рече навсякъде, на всички възможни места. 
Дърво и камък от студ се пукат – всичко се пука от студ, студът се е разпрос-
трял навсякъде. Бъхтя се о дърво и камък – трудя се непрестанно, в максимал-
ната възможна степен, трудът ми изчерпва възможностите за труд. В българ-
ската лингвокултура комбинацията от дърво и камък обема комбинацията от 
живо и неживо, целия свят. Наистина, в езика всеобхватността като категория 
може да се изрази и чрез други елементи, като например „по въздух и вода“, 
„по суша и море“, „преминавам през огън и вода“. Все пак има разлика, защото 
за човека въздухът, водата и огънят не са толкова осезаеми субстанции, те не 
съставят „ежедневния предметен свят“, докато дървото и камъкът са изначал-
ните предмети, с тях човекът се е запознал в зората на съществуването си. Това 
обуславя важността им като обект на лингвокултурен интерес.
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