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Про походження солі / О происхождении соли  
 

Сіль землі ... Так кажуть, коли необхідно 
підкреслити особливу важливість того, про що йде 
мова. За своєю значимістю, основний компонент 

відомої всім кухонної солі NaCl, наближається до 
іншого найважливішого для людини хімічній 

сполуці H2O - воді. Більш того, сама вода набуває 
життєві для всього сущого сили тільки тоді, коли 
там буде сіль, і в першу чергу - NaCl. І якщо 

фізіологічний розчин - це водний розчин хлориду 
натрію з масовою часткою ω (NaCl) ≈ 0,9%, (а 

сучасна морська сіль на 95% складається з хлориду 
натрію) то виникає питання: а якого ж тоді складу 
був «первинний бульйон» на планеті, в якому 

зародилося життя? Чи не в цьому криється 
загадковість нашої залежності від даної солі? 

Можливо цьому мінералу ми зобов'язані не тільки 
народженням, як живого організму, але і... Але, 
давайте, по порядку. 

 

Мінерал, що постійно супроводжував 

рід людський 
 
Речовина, яке ми називаємо просто «сіль», до 

такої міри стало звичною, як і Сонце, вода, небо, 
повітря, що її перестають помічати, хоча 

періодично інтерес до неї розгорається після 
виявлення чергової сенсації. Такий простий 
мінерал і такий загадковий. Можливо тому в усі 

часи сіль мала одну спільну рису: завжди вона 
дуже високо цінувалася. 

І якщо висновок про те, що це був перший 
видобутий людиною мінерал, ми робимо з факту 
збігу центрів видобутку солі і центрів розвитку 

цивілізацій, то трепетне, обожнюване ставлення 
виявляється в іншому. У кожній мові є слова, що 

існують з часу її зародження, на базі яких вона 
розвивається. У ці слова закладений свій 
сакральний сенс. Такими будуть слова "Сонце" і 

"сіль", співзвуччя яких чітко простежується в 
різних групах і підгрупах німецької та слов'янської 

гілки індоєвропейської сім'ї мов. 
Більш того, уособлення одного іншим особливо 

яскраво проявляється, коли одне і те ж за 

звучанням слово в одних мовах позначає сіль, а в 
інших - Сонце. Прикладом може бути "Sol", де в 

боснійській, польській, словацькій, словенській, 
хорватській (болгарською та македонською - "сол") 
означає "сіль", а в датській, галісійській, 

ісландській, каталонській, норвезькій, 
португальській та шведській мовах те ж "Sol" 

Соль земли… Так говорят, когда необходимо 
подчеркнуть особую важность того, о чем идет речь. 
По своей значимости, основной компонент известной 

всем поваренной соли NaCl, приближается к другому 
важнейшему для человека химическому соединению 

H2O – воде. Более того, сама вода приобретает 
жизненные для всего сущего силы только тогда, когда 
там будет соль, и в первую очередь – NaCl. И если 

физиологический раствор — это водный раствор 
хлорида натрия с массовой долей ω(NaCl)≈ 0,9%, (а 

современная морская соль на 95% состоит из хлорида 
натрия) то возникает вопрос: а какого же тогда 
состава был «первичный бульон» на планете, в 

котором зародилась жизнь? Не в этом ли кроется 
загадочность нашей зависимости от данной соли? 

Возможно этому минералу мы обязаны не только 
рождением, как живого организма, но и… Но, 
давайте, по порядку.  

 

Минерал, постоянно сопровождавший 

род человеческий 
 
Вещество, которое мы называем просто «соль», до 

такой степени стало привычным, как и Солнце, вода, 
небо, воздух, что его перестают замечать, хотя 

периодически интерес к нему разгорается после 
обнаружения очередной сенсации. Такой простой 
минерал и такой загадочный. Возможно поэтому во 

все времена соль имела одну общую черту: всегда она 
очень высоко ценилась.  

И если вывод о том, что это был первый 
добываемый человеком минерал, мы делаем из факта 
совпадения центров добычи соли и центров развития 

цивилизаций, то трепетное, обожествляющее 
отношение обнаруживается в другом. В каждом языке 

есть слова, существующие со времени его 
зарождения, на базе которых он развивается. В эти 
слова заложен свой сакральный смысл. Такими будут 

слова "Солнце" и "соль", созвучие которых четко 
прослеживается в различных группах и подгруппах 

германской и славянской ветви индоевропейской 
языковой семьи. 

Более того, олицетворение одного другим 

особенно ярко проявляется, когда одно и тоже по 
звучанию слово в одних языках обозначает соль, а в 

других - Солнце. Примером может быть "Sol", где в 
боснийском, польском, словацком, словенском, 
хорватском (болгарском и македонском - "сол") 

значит "соль", а в датском, галисийском, исландском, 
каталанском, норвежском, португальском и шведском 
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означає "Сонце". Правда, якщо в першому варіанті 
це відноситься до слов'янської групи 
індоєвропейської сім'ї мов, то для носіїв німецької 

гілки якраз другий варіант. 
 

Види видобутої солі 

За способом видобутку поділяють на такі групи. 
Кристалічна (кам'яна), складається в основному 

з мінералу галіт і видобувається відкритим або 
шахтним способом в пластах, товщина яких може 

вимірюватися десятками метрів на площах в тисячі 
квадратних кілометрів. Мінерал може мати 
незначні домішки з глинистих частинок, хлористі і 

сірчанокислі сполуки магнію та калію.  
На ряду з включеннями рідини і газів, можуть 

бути присутніми мікроелементи заліза, селену, 
марганцю, хрому, нікелю, срібла, фтору, цинку, 
кобальту, золота та інших елементів.  

Наявність тих чи інших домішок, а відповідно і 
колірний відтінок галіту, залежить від конкретного 

родовища. Така сіль має м'який присмак, і вона 
найчистіша, що вже ставить під сумнів її осадочне 
походження. 

 Виварну сіль отримували з розсолів, здобутих 
за допомогою бурових свердловин, шляхом 

випарювання. Це один зі старих методів видобутку 
солі, коли розсоли з природних джерел довго 
"варили" на вогні. Звідси і походження назви 

"кухонна сіль". 
Осадову сіль добувають з донних покладів 

солоних ставків. Утворюється вона в жарких 
районах земної кулі шляхом випаровування води 
під дією сонячного тепла. Для цього 

використовуються штучні або природні заплави і 
озера малої глибину і великої площі. Завдяки своїй 

простоті і доступності, можливо, це були перші 
розроблені людиною родовища. Саме таку сіль в 
Україні доставляли з Криму чумаки. 

 
Трохи з історії солі 

Сіль - єдиний життєве необхідний мінерал, який 
людина вживає в чистому вигляді. І ставлення до 
неї протягом всієї історії не змінювалося, вона 

завжди була в ціні. У давнину сіль часто 
використовувалася як валюта. Тенденція 

розраховуватися сіллю зі служителями військової 
справи, існувала протягом багатьох століть. 

Частина зарплати у вигляді солі видавалося 

римським легіонерам. При чому, продаж солі 
переможеним заборонялась під загрозою смерті. 

Пізніше, такий вид розрахунку прижився в 
хрестоносців. Дружинникам Київської Русі до 

то же "Sol" значит "Солнце". Правда, если в первом 
варианте это относится к славянской группе 
индоевропейской семьи языков, то для носителей 

германской ветви как раз второй вариант. 
 

Виды добываемой соли 

По способу добычи разделяют на следующие группы.  
Кристаллическая (каменная), состоит в основном 

из минерала галита и добывается открытым или 
шахтным способом в пластах, толщина которых 

может измеряться десятками метров на площадях в 
тысячи квадратных километров. Минерал может 
иметь незначительные примеси из глинистых частиц, 

хлористых и сернокислых соединений магния и 
калия. На ряду с включениями жидкости и газов, 

могут присутствовать микроэлементы железа, селена, 
марганца, хрома, никеля, серебра, фтора, цинка, 
кобальта, золота и других элементов. Наличие тех или 

иных примесей, а соответственно и цветовой оттенок 
галита, зависит от конкретного месторождения.  

Такая соль имеет мягкий привкус, и она самая чистая, 
что уже ставит под сомнение ее осадочное 
происхождение.  

 Выварочную соль получали из рассолов, добытых 
с помощью буровых скважин, путем выпаривания. 

Это один из старых методов добычи соли, когда 
рассолы из природных источников долго "варили" на 
огне. Отсюда и происхождение названия "поваренная 

соль".  
Осадочную соль добывают из донных отложений 

соленых прудов. Образуется она в жарких районах 
земного шара путем испарения воды под действием 
солнечного тепла. Для этого используются штучные 

или природные заводи и озера малой глубины и 
большой площади. Благодаря своей простоте и 

доступности, возможно, это были первые 
разрабатываемые человеком месторождения. Именно 
такую соль в Украине доставляли из Крыма чумаки.   

 
Немного из истории соли 

Соль – единственный жизненно необходимый 
минерал, который человек употребляет в чистом виде. 
И отношение к ней на протяжении всей истории не 

менялось, она всегда была в цене. В древности соль 
часто использовалась как валюта. Тенденция 

рассчитываться солью со служителями военного дела, 
существовала на протяжении многих веков.  

Часть зарплаты в виде соли выдавалось римским 

легионерам. При чем, продажа соли побежденным 
запрещалась под угрозой смерти. Позже, такой вид 

расчета прижился в крестоносцев. Дружинникам 
Киевской Руси в состав оплаты входила соль. 
Платили ею также стрельцам царской России.  
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складу оплати входила сіль. Платили нею також 
стрільцям царської Росії. 

Як гроші, сіль використовували у багатьох 

держава. Можливо звідси пішла назва італійської 
монети "Солді". Друкували монети з солі в Китаї. І 

всюди держава прагнула взяти під контроль 
соляний промисел. У тому ж Китаї ще в VII 
столітті ввели спеціальний соляної податок. 

Сіль не просто брала активну участь в історії 
людства, вона цю історію творила. Вона 

створювала цивілізації - карти перших цивілізацій і 
соляних родовищ збігаються, вона ж їх і руйнувала 
- від бійок на місцях за володіння соленосними 

родовищами, до глобальних воєн. (Карфаген був 
зруйнований внаслідок війни за володіння 

срібними рудниками і соляними промислами). 
За твердженням класиків, будь-яка держава - це 

насильство над особистістю. А так як насильство 

завжди породжує насильство, немає нічого 
незвичайного в постійних "соляних бунтах" у 

відповідь на "соляні податки". Не оминула така 
доля Київську Русь - введений Святополком 
Ізяславичем соляний податок був однією з 

основних причин повстання проти його 
наступників в 1113 році. Та ж причина соляного 

бунту 1648 року в Московії за правління Олексія 
Тишайшого. Непомірні "соляні утиски" простого 
люду відбувалося як в Англії, так і у Франції, де 

також виникали "соляні повстання". Але, напевно, 
самим відомим соляним бунтом був бунт, який 

поклав початок краху імперії. Він почався мирним 
32-х кілометровим маршем прихильників Махатма 
Ганді, де вони навчалися добувати випарюванням 

сіль з морської води. Населення просто перестало 
купувати сіль, а незабаром Індія набула 

незалежність. 
Але все ж, не дивлячись на всі перипетії, сіль не 

втратила свого значення і шанобливого до неї 

ставлення. "Хліб і сіль" - такими словами, 
споконвіку по всій Київській Русі, з хлібом і сіллю 

зустрічали дорогих гостей. У багатьох народів сіль 
служить оберегом від злих духів. На столі вона 
завжди займала почесне місце. Для її 

виготовлялися розкішні сільнички. За старих часів 
траплялися значних розміром сільнички з замками. 

Відкривалася і закривалася така сільничка 
розпорядником балу. Виходить, що не всі такими 
ласощами, навіть присутні, смакували. Можливо 

звідси пішов вислів "не солене поївши". Але сіль 
була царицею не тільки на столі. Її унікальні 

консервні властивості допомогли не тільки 
пережити посушливі або морозні періоди, але і 
вижити в тривалих подорожах. Згубно діючи на 

Как деньги, соль использовали во многих 
государство. Возможно отсюда пошло название 
итальянской монеты "солди". Печатали монеты из 

соли в Китае. И везде государство стремилось взять 
под контроль соляной промысел. В том же Китае еще 

в VII веке ввели специальный соляной налог.  
Соль не просто принимала активное участие в 

истории человечества, она эту историю творила. Она 

создавала цивилизации – карты первых цивилизаций 
и соляных месторождений совпадают, она же их и 

разрушала – от потасовок на местах за владения 
соленосными месторождениями, до глобальных войн. 
(Карфаген был разрушен вследствие войны за 

владения серебряными рудниками и соляными 
промыслами).   

По утверждению классиков, всякое государство – 
это насилие над личностью. А так как насилие всегда 
порождает насилие, нет ничего необычного в 

постоянных "соляных бунтах" в ответ на "соляные 
налоги". Не обошла такая учась Киевскую Русь – 

введенный Святополком Изяславичем соляной налог 
был одной из основных причин восстания против его 
приемников в 1113 году. Та же причина соляного 

бунта 1648 в Московии за правления Алексея 
Тишайшего. Непомерные "соляные притеснения" 

простого люда происходило как в Англии, так и во 
Франции, где также возникали "соляные восстание". 
Но, наверное, самим известным соляным бунтом был 

бунт, положивший начало крушения империи. Он 
начался мирным 32-х километровым маршем 

сторонников Махатма Ганди, где они учились 
добывать выпариванием соль из морской воды. 
Население просто перестало покупать соль, а вскоре 

Индия приобрела независимость. 
Но все же, не смотря на все перипетии, соль не 

потеряла своего значения и уважительного к ней 
отношения. "Хлеб да соль" – такими словами, 
испокон веков по всей Киевской Руси, с хлебом и 

солью встречали дорогих гостей. Во многих народов 
соль служит оберегом от злых духов. На столе она 

всегда занимала почетное место. Для ее 
изготавливались роскошные солонки. В старину 
попадались внушительных размером солонки с 

замками. Открывалась и закрывалась такая солонка 
распорядителем бала. Выходит, что не все таким 

лакомством, даже присутствующие, баловались. 
Возможно отсюда пошло выражение "не солоно 
хлебавши". Но соль была царицей не только на столе. 

Ее уникальные консервирующие свойства помогли не 
только пережить засушливые или морозные периоды, 

но и выжить в длительных путешествиях. Губительно 
действующая на многие микробы, поваренная соль 
способствует сохранению как мясных продуктов, так 
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багато мікробів, кухонна сіль сприяє збереженню 
як м'ясних продуктів, так і овочів. Деякі з останніх, 
до речі, після засолювання ставали навіть 

корисніше свіжих (як приклад – помідори і 
капуста). В кожному народі збереглися свої 

традиції і вірування щодо солі, але всі вони схожі в 
одному: надія на її допомогу. 

Соляні промисли спочатку і протягом своєї 

історії, кажучи сучасною мовою, налагоджували 
міжнародні зв’язківки, будували структуру і 

розвивали інфраструктуру. Мається на увазі 
торгові шляхи, або точніше соляні дороги. Це 
знаменита Via Salaria - Соляна дорога, яка 

забезпечила процвітання Риму, завдяки 
транспортуванні солі з солончаків в гирлі Тібру. 

Також це торговий шлях в Північній Німеччині, 
який там називали Alte Salzstraße - Стара соляна 
дорога.  

Існували дакі дороги і на Американських та 
Африканському континентах.  

Шлях прокладений з багатої сіллю півночі 
Африки до Центральної - Сенегал і Верхній Нігер, 
збереглися до наших днів. По ньому століттями 

рухалися каравани з тисячі і більше верблюдів, 
завантажених мішками з сіллю.  

Зовсім інший вид транспорту використовував 
для доставки солі в Україні. Возили сіль чумаки 
возами (мажами), запряжених двома чи чотирма 

волами. Мажі збиралися в валки від десятків до 
сотні і більше возів. Кількість возів 

розраховувалося так, щоб з одного боку - було 
досить чумаків і охорони для захисту від 
розбійників, а з іншого - на привалах вистачало 

води для всіх волів. При небезпеці з возів будували 
табір (розміщували по колу), і завжди були готові 

до тривалої кругової оборони. Дороги, по яких 
їздили чумаки, називався Чумацький шлях. Їх було 
кілька, основні з них - Чорний, Муравський, 

Ромодановський, Волоський, Бакаєв. Дороги 
спочатку проходили між найближчими селами, що 

сильно ускладнювало сам процес чумакування. І 
чумаки перекроїли ці дороги, враховуючи всі 
особливості маршруту, особливо місця водопою та 

відпочинку; вони стали дорогами між країнами. 
 

Сіль - взаємодія з організмом, вплив на 

інтелект 

Згідно історичних даних, в тому числі 

археологічних, центри цивілізації на планеті 
концентрувалися там, де був доступ до солі. Це 

були або перші поселення, або місця постійної 
дислокації кочових племен. Причиною даної 
ситуації може бути чисто інтуїтивне або помічена 

и овощей. Некоторые из последних, кстати, после 
засолки становились даже полезнее свежих (как 
пример – помидоры и капуста). В каждом народе 

сохранились свои традиции и верования 
относительно соли, но все они схожи в одном: 

надежда на ее помощь. 
Соляные промыслы изначально и на протяжении 

своей истории, говоря современным языком, 

способствовали международным связям, строили 
структуру и развивали инфраструктуру. Имеется в 

виду торговые пути, или точнее соляные дороги. Это 
знаменитая Via Salaria - Соляная дорога, 
обеспечившая процветание Риму, благодаря 

транспортировке соли из солончаков в устье Тибра. 
Также это торговый путь в Северной Германии, 

который там называли Alte Salzstraße - Старая 
соляная дорога.  

Существовали такие дороги и на Американских и 

Африканском континентах. Путь проложенный из 
богатого солью севера Африки в Центральную — 

Сенегал и Верхний Нигер, сохранились до наших 
дней. По нему столетиями двигались караваны из 
тысячи и более верблюдов, груженных мешками с 

солью.  
Совсем другой вид транспорта использовал для 

доставки соли в Украине. Возили соль чумаки возами 
(мажами), запряженных двумя или четырьмя волами. 
Мажи собирались в валки от десятков до сотни и 

более возов. Количество возов рассчитывалось так, 
чтобы с одной стороны – было достаточно чумаков и 

охраны для защиты от разбойников, а с другой – на 
привалах хватало воды для всех волов. При опасности 
из возов строили табор (размещали по колу), и всегда 

были готовы к длительной круговой обороне. Дороги, 
по которым ездили чумаки, назывался Чумацкий 

шлях. Их было несколько, основные из них - Черный, 
Муравский, Ромодановский, Волошский, Бакаев. 
Дороги изначально проходили между ближайшими 

селами, что сильно усложняло сам процесс 
чумакування. И чумаки перекроили эти дороги, 

учитывая все особенности маршрута, особенно места 
водопоя и отдыха; они стали дорогами между 
странами.  

 
Соль – взаимодействие с организмом, 

воздействие на интеллект 

Согласно исторических данных, в том числе 
археологических, центры цивилизации на планете 

концентрировались там, где был доступ к соли. Это 
были или первые поселения, или места постоянной 

дислокации кочующих племен. Причиной данной 
ситуации может быть чисто интуитивное или 
подмеченное практически отношение к подсоленной 



https://infua.top    Додаткові знання - більші можливості 

Переклад та на основі науково-популярної літератури 

практично ставлення до підсоленій їжі. У природі 
дикі тварини необхідну порцію солі отримували з 
їжею. Але стосувалося це тільки хижаків і 

всеїдних. Травоїдні ж, завжди були готові до 
додаткової порції цього мінералу.  

Можливо, щодо людини, той же механізм 
впливу на організм; і не зовсім повноцінне 
харчування (що для перших людей цілком 

реально), компенсувалося наявністю солі. 
Підтвердження тому те, що недолік солі в 

організмі веде до його виснаження, набряклість як 
кінцівок, так і внутрішніх органів, зниження тиску 
і занепаду сил, погіршується травлення. Мало того, 

іони натрію відіграють провідну роль в передачі 
нервових імпульсів. І якщо дивитися з боку грубої 

фізичної сили, то необхідний для організму 
сольовий баланс дає більший шанс на виживання. 
Тобто, нормальна робота внутрішніх органів веде 

до нормального засвоєння їжі і підвищеного 
імунітету, ефективному загоєнню ран, підвищеній 

працездатності і тому подібному. А з боку 
розумової активності, підняття до достатнього 
рівня іонів натрію рівноцінно переходу від 

лампової ери до напівпровідників. А підвищення 
інтелектуального рівня обов'язково призводить 

людство до того, що ми зараз і спостерігаємо. 

пище. В природе дикие животные необходимую 
порцию соли получали с пищей. Но касалось это 
только хищников и всеядных. Травоядные же всегда 

были готовы к дополнительной порции этого 
минерала. Возможно, относительно человека, тот же 

механизм воздействия на организм; и не совсем 
полноценное питание (что для первых людей вполне 
реально), компенсировалось наличием соли. 

Подтверждение тому то, что недостаток соли в 
организме ведет к его истощению, отечностям как 

конечностей, так и внутренних органов, снижения 
давления и упадка сил, ухудшается пищеварение. 
Мало того, ионы натрия играют ведущую роль в 

передаче нервных импульсов. И если смотреть со 
стороны грубой физической силы, то необходимый 

для организма солевой баланс дает больший шанс на 
выживание. То есть, нормальная работа внутренних 
органов ведет к нормальному усвоению пищи и 

повышенному иммунитету, эффективному 
заживления ран, повышенной работоспособности и 

тому подобному. А со стороны умственной 
активности, поднятие до достаточного уровня ионов 
натрия равноценно переходу от ламповой эры к 

полупроводникам. А повышение интеллектуального 
уровня обязательно приводит человечество к тому, 

что мы сейчас и наблюдаем.  

 
Загадковість і загальний огляд 

характеру покладів солі 
 

Таємницю походження кам’яної солі, не 
зважаючи на те, скільки часу даний мінерал 

вживає людина, ще й до цього часу не розкрито. 
Що таке сіль кухонна і яке вона має значення в 
житті людини, відомо кожному жителю нашої 

планети. Згідно геологічної назви - це мінерал - 
хімічна сполука двох елементів: натрію (Na) і 

хлору (Cl). Де, як, коли і при яких умовах 
відбулась хімічна реакція сполуки даних 
елементів - повна загадковість. З приводу цього 

проблемного питання на даний час створено 
чимало гіпотез, але жодна з них не має підстав і 

твердого наукового обґрунтування, щоб стати 
істиною. 

 

Перш чим приступити до теоретичного 
розв’язання питання походження кам’яної солі, 

необхідно хоч би поверхнево охопити все те, що 
нам відомо про даний мінерал. Відібрати з 
величезної кількості інформацій найбільш 

цікавіші, найбільш загадковіші факти дійсності, 
співставити їх і глибоко над ними задуматися.  

Загадочность и общий обзор характера 

залежей соли 
 

Тайну происхождения каменной соли, несмотря на 
то, сколько времени, данный минерал принимает 

человек, еще и до сих пор не раскрыто. Что такое соль 
поваренная и какое она имеет значение в жизни 
человека, известно каждому жителю нашей планеты. 

Согласно геологической названия - это минерал - 
химическое соединение двух элементов: натрия (Na) и 

хлора (Cl). Где, как, когда и при каких условиях 
состоялась химическая реакция соединения данных 
элементов - полная загадочность. По поводу этого 

проблемного вопроса в настоящее время создано 
немало гипотез, но ни одна из них не имеет оснований 

и твердого научного обоснования, чтобы стать 
истиной. 

 

Прежде чем приступить к теоретическому решению 
вопроса происхождения каменной соли, необходимо 

хотя бы поверхностно охватить все то, что нам 
известно о данном минерале. Отобрать из огромного 
количества информаций наиболее интересные, 

наиболее загадочные факты действительности, 
сопоставить их и глубоко над ними задуматься. 
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Чимало на світі було і є таких проблем, 
таємниць і загадковості, до розв’язання яких 
приводив всесильний механізм чисел. Але не 

завжди і все під силу числам. В такому разі слід 
вдаватися до ще більш сильнішого механізму - до 

логічного мислення. 
Кам’яна сіль, як один з найбагатшої армії 

мінералів широко розповсюджений по всій нашій 

планеті. Є він на материках у вигляді твердого 
тіла, є він в усіх морях і океанах, розчинений у 

воді.  
Про кількість такого мінералу можна судити 

згідно підрахунків, зроблених вченими. 

Цікаво знати, що морська вода це своєрідна 
рідка руда: в ній розчинено близько 80 елементів 

таблиці Менделєєва. В кожному кубічному 
кілометрі морської води в середньому міститься, 
зокрема 6 кг золота і 300 кг срібла. Ще більше в 

океані солей. Якби її всю випарувати і розсипати 
по земній кулі, утворився б шар завтовшки 45 

метрів, а якщо вкрити нею лише поверхню суші, 
шар солі становив би 153 метра. 

 

Деякі відомості про кам’яну сіль, що є на 

материках. 

1. Персидська затока, Острів Ормуз утворений 
з чистої кухонної солі. Він здіймається над рівнем 
моря на 90 метрів і має в окружності біля 30 км.  

2. Прикаспійська територія - одна з 
найбільших низовин земної кулі, де вчені 

виявили понад 1000 гір. Деякі з них за своєю 
висотою навіть здатні змагатися з Еверестом. Але 
ці "гори" цілком розташовані в надрах землі. Від 

підніжжя і до вершини вони складаються з солі. 
3. Таджикистан, південний захід. Над 

широкою долиною, утвореною злиттям рік Яхсу і 
Кизилсу, майже на 900 метрів піднімається 
складена з солі гора Ходжа-Мумін. Вона являє 

собою гігантську брилу солі, лише на вершині де-
не-де по схилах вкриту шаром ґрунту. Соляна 

брила за своєю формою нагадує гігантський гриб, 
"ніжка" якого завтовшки до кілометра сягає на 
багато кілометрів вглиб землі. На шапці цього ж 

незвичайного "соляного гриба", що досягає 40 км2 
можна вільно розмістити велике місто. На схилах 

гори виступає залежно від домішок блідо-рожева 
або блакитно-зелена кам’яна сіль, яка утворює 
стіни висотою 150-200 метрів.  

4. Литва і Калінінградська обл. Потужні 
поклади ангідритів і кам’яної солі. Найбільший 

пласт кам’яної солі - у 150-180 метрів займає 
площу в кілька тисяч км2. 

Немало на свете было и есть таких проблем, тайн и 
загадочности, к решению которых приводил 
всесильный механизм чисел. Но не всегда и все под 

силу числам. В таком случае следует прибегать к еще 
более сильному механизму - к логическому 

мышлению. 
Каменная соль, как один из богатой армии 

минералов широко распространен по всей нашей 

планете. Есть он на материках в виде твердого тела, 
есть он во всех морях и океанах, растворенной в воде. 

О количестве такого минерала можно судить по 
подсчетам, сделанных учеными. 

Интересно знать, что морская вода — это 

своеобразная жидкая руда: в ней растворено около 80 
элементов таблицы Менделеева. В каждом кубическом 

километре морской воды в среднем содержится, в том 
числе 6 кг золота и 300 кг серебра.  

Еще больше в океане солей. Если бы ее всю 

выпарить и рассыпать по земному шару, образовался 
бы слой толщиной 45 метров, а если покрыть ею 

только поверхность суши, слой соли составил бы 153 
метра. 

 

Некоторые известия о каменной соли, 

находящейся на материках. 

1. Персидский залив, остров Ормуз состоит из 
чистой поваренной соли. Он возвышается над уровнем 
моря на 90 метров и имеет в окружности около 30 км. 

2. Прикаспийская территория - одна из крупнейших 
низменностей земного шара, где ученые обнаружили 

более 1000 гор. Некоторые из них по своей высоте 
даже способны соперничать с горой Эверест. Но эти 
"горы" расположены в недрах земли. От подножия и до 

вершины они состоят из соли. 
3. Таджикистан, юго-запад. Над широкой долиной, 

образованной слиянием год Яхсу и Кызылсу, почти на 
900 метров поднимается состоящая из соли гора 
Ходжа-Мумин. Она представляет собой гигантскую 

глыбу соли, только на вершине кое-где по склонам 
покрытую слоем почвы. Соляная глыба по своей форме 

напоминает гигантский гриб, "ножка" которого 
толщиной до километра устремлена на многие 
километры вглубь земли. На шапке этого же 

необычного "соляного гриба", что достигает 40 км2 
можно свободно разместить большой город. На 

склонах горы выступает в зависимости от примесей 
бледно-розовая или голубовато-зеленая каменная соль, 
которая образует стены высотой 150-200 метров. 

4. Литва и Калининградская область. Мощные 
залежи ангидритов и каменной соли. Большой пласт 

каменной соли толщиной в 150-180 метров занимает 
площадь в несколько тысяч км2. 
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Кам’яна сіль відмінної якості, цілі її прошарки 
потужністю в десятки метрів зовсім не містять 
домішок. Шари солі, що залягли дуже глибоко, 

залишилися незруйнованими.  
В соленосних породах ніколи не виявляли 

органічних залишків. 
5. Загадка соляної товщі. Родовища калійних 

солей мають шарувату будову. Внизу залягає 

дуже товстий монолітний шар кам’яної солі - 
галіту (хлористого натрію), а вище розміщена 

зона карналітів - мінералів, які складаються з 
хлористих сполуки калію і магнію. Ще ближче до 
поверхні землі лежить зона сильвіну - хлористого 

колію. Карналіт і сильвін чергуються з 
прошарками кам’яної солі. Ця ж кам’яна сіль 

товстою кіркою прикриває величезний 
"пластовий пиріг" зверху. 

6. Донбас. Поблизу м. Бахмут. На початоку 

пошуку: перша свердловина виявила залягання 
солі на глибині 100 м. Друга - на глибині 292 м, 

пройшовши крізь дев’ять пластів солі, частина 
яких мала товщину в кілька десятків метрів. 20-
30-метрові пласти солі. 

7. Структури, які мають випуклу будову і 
являються наслідком вкорінювання пластичних 

порід в осадочний покрив перехідних зон. Такими 
пластичними породами являються, наприклад, 
кам’яна сіль, грязь. По типу вкорінених порід 

виділяють солені куполи, в центральних частинах 
яких спостерігається шток солі. 

Соляні куполи, якщо розглядати в плані, 
нагадують здуття еліптичної форми. Структуру 
таких окреслень прийнято називати 

брахіантиклінальними. 
Якщо розглядати соляні куполи в профілі, то 

можна бачити, що здуття шарів зобов’язане 
штоку порід, які вкорінювалися знизу і не тільки 
піднімали, але й проривали на своєму шляху 

вище-лежачі пласти нашарувань. Іноді шток солі 
виходить на поверхню. Форма штока має 

каплеподібний вигляд. 
В соляних структурах Прикаспійської низини 

глибина залягання коренів штоків досягає (по 

сейсмічних даних) 5-6 км. Ширина (діаметр) 
штока дорівнює 1-2 км. 

8. Гігантська сільниця. Прикаспійська низина, 
Баскунчак. Оз. Ельтон. На північ від Каспійського 
моря нараховується близько 2000 соляних озер. 

Баскунчак - найбільше - площа його досягає 115 
км2. Запас солі дорівнює 40 млрд. т. Щорічний 

видобуток більше 1 млн. тон. Але запаси не 
зменшуються: навпаки, за більш 400 років 

Каменная соль отличного качества, целые ее слои 
мощностью в десятки метров совсем не содержат 
примесей. Слои соли, которые залегли очень глубоко, 

остались неразрушенными. 
В соленосных породах никогда не проявлялись 

органические остатки. 
5. Загадка соляных толщ. Месторождения калийных 

солей имеют слоистую структуру. Внизу залегает 

очень толстый монолитный слой каменной соли - 
галита (хлористого натрия), а выше размещена зона 

карналлита - минералов, которые состоят из хлористых 
соединений калия и магния.  

Еще ближе к поверхности земли лежит зона 

сильвину - хлористого калия. Карналлит и сильвин 
чередуются с прослойками каменной соли. Эта же 

каменная соль толстой коркой прикрывает огромный 
"пластовой пирог" сверху. 

6. Донбасс. Вблизи г. Бахмут. В начале поиска: 

первая скважина обнаружила залегания соли на 
глубине 100 м. Вторая - на глубине 292 м, пройдя через 

девять пластов соли, часть которых имела толщину в 
несколько десятков метров. 20-30-метровые пласты 
соли. 

7. Структуры, имеющие выпуклое строение и 
являются следствием укоренения пластичных пород в 

осадочный покров переходных зон. Такими 
пластическими породами являются, например, 
каменная соль, грязь. По типу укорененных пород 

выделяют соленые купола, в центральных частях 
которых наблюдается шток соли. 

Соляные купола, если рассматривать в плане 
напоминают вздутие эллиптической формы. Структуру 
таких очертаний принято называть 

брахиантиклинальными. 
Если рассматривать соляные купола в профиле, то 

можно видеть, что вздутие слоев обязано штоку пород, 
которые укореняясь снизу не только поднимали, но и 
прорывали на своем пути вышележащие пласты 

наслоений.  
Иногда шток соли выходил на поверхность. Форма 

штока имеет каплеобразный вид. 
В соляных структурах Прикаспийской низменности 

глубина залегания корней штоков достигает (по 

сейсмических данных) 5-6 км. Ширина (диаметр) 
штока равна 1-2 км. 

8. Гигантская солонка. Прикаспийская низменность, 
Баскунчак. Озеро Эльтон. К северу от Каспийского 
моря насчитывается около 2000 соляных озер. 

Баскунчак - наибольшее - площадь его достигает 115 
км2. Запас соли равен 40 млрд. т. Ежегодная добыча 

более 1 млн. тонн. Но запасы не снижаются: напротив, 
за более чем 400 лет добычи соли, количество ее здесь 
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видобутку, кількість її тут навіть збільшилася за 
рахунок соляних джерел, які живлять озеро. 

даже увеличилась за счет многочисленных соляных 
источников, питающих озеро. 

 

Сучасні уявлення про походження 
галіту неспроможні 

 
Сучасні уявлення про походження кам’яної солі, 

з великою долею імовірності, є хибним, і зводяться 
до того, що галіт, як і сильвін морського 
походження. Таке уявлення міцно вкоренилося і 

ввійшло в лексикон наукової літератури, а в 
понятті, як відображення дійсності. На основі 

такого уявлення виникає цілий ряд тлумачень 
загадковості природи зв’язаних чи подібних до 
походження солей галоїдне-водневих кислот. 

Однак таке уявлення, хоч і знаходить підтримку з 
одного боку, з іншого викликає цілий ряд 

непорозумінь, а при глибокому аналізі - кричущі 
протиріччя і заперечення. 

 

Що сприяло сучасному поняттю про 

походження солі. 

Звичайно, в першу чергу спостереження, досвід 
і переконливі факти дійсності. Таким фактам і не 
знайдеться аргументів, щоб заперечити. І дійсно, 

вода в озерах солоних чи в лагунах випаровується, 
а на дні залишається сіль. Вода морів та океанів 

солона теж. Практично перевірити наявність в ній 
тієї ж самої солі, що видобувають з озер, теж 
можна, а саме: випарувати воду.  

Дійсно, до даних фактів, як то кажуть, не 
підкопаєшся ні звідки. Фактична дійсність 

породила в людини незаперечне поняття про 
походження кухонної солі. Аналогічно до цього в 
пошуках пояснення про природу покладів солі в 

надрах планети утвердилося поняття: 
континентальні поклади солей теж морського 

походження. Для такого міркування теж є 
підстави: одне відомо, що теперішні матеріали в 
сиву давнину були покриті водними просторами, 

тобто океаном. А звідси та ж сама логіка: при 
певному температурному режимі вода в лагунах чи 

великих водоймищах випаровувалась, а сіль 
випадала у вигляді осадків. Накопичення її 
перекривали нові товщі осадочних порід, під дією 

яких викристалізувана сіль спресувалася так, що 
ставала монолітом. Під дією величезного тиску 

поверхневих шарів кам’яна сіль набуває 
еластичності і завдяки цьому повільно 
витискується до поверхні. І тут все логічне і 

правильне.  

Современные представления о 
происхождении галита несостоятельны 
 
Современные версии о происхождении каменной 

соли не соответствуют действительности. Все они 
сводятся к тому, что галит, как и сильвин морского 
происхождения. Такое представление прочно 

укоренилось и вошло в лексикон научной 
литературы. На основе такого представления 

возникает целый ряд толкований загадочности 
природы связанных или подобных происхождения 
солей галоидно-водородных кислот. Однако такое 

представление, хотя и находит поддержку с одной 
стороны, с другой, при глубоком анализе - 

противоречия и возражения. 
 
 

Что способствовало современному понятию о 

происхождения соли.  

Конечно, в первую очередь наблюдения, опыт и 
убедительные факты действительности. Таким 
фактам и не найдется аргументов, чтобы возразить. И 

действительно, вода в соленых озерах или в лагунах 
испаряется, а на дне остается соль. Вода морей и 

океанов соленая тоже. Практически проверить 
наличие в ней той же соли, добываемой из озер, тоже 
можно, а именно: выпарить воду. 

Действительно, к данным фактам, как говорится, 
не подкопаешься ни откуда. Фактическая 

действительность породила у человека неоспоримое 
понятия о происхождении поваренной соли. 
Аналогично этому в поисках объяснения о природе 

залежей соли в недрах планеты утвердилось понятие: 
континентальные залежи солей тоже морского 

происхождения. Для такого рассуждения тоже есть 
основания: известно, что нынешние материалы в 
древности были покрыты водными пространствами, 

то есть океаном. А отсюда та же логика: при 
определенном температурном режиме вода в лагунах 

или больших водоемах испарялась, а соль выпадала в 
виде осадков. Накопление ее перекрывали новые 
толще осадочных пород, под действием которых 

выкристаллизованная соль спрессовалась так, что 
становилась монолитом. Под действием огромного 

давления поверхностных слоев каменная соль 
приобретает эластичность и благодаря этому 
медленно выдавливается к поверхности. И здесь все 

логично и правильно. 
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Але зовсім інша картина поняття настає, коли 
глибше вникнути в суть установленого поняття. 
Чим ширший охват все-стороннього аналізу 

сучасного поняття, зважування "за" і "проти", 
можливого і неможливого, виникає цілий ряд 

неясності і, крім цього, протиріч.  
Давайте розглянем їх.  
 

Факти, що викликають сумніви про 

правильність сучасної теорії 

Були наведені приклади різних форм покладів 
кам’яної солі в області материків, як незаперечні 
факти. Безумовно, природа утворення даного 

матеріалу одна і таж незалежно від його форми 
залягання: чи то шток, чи пласт. Однакова вона і 

для "грибів" і для «ормузів».  
Якщо море в період палеозою і покривало 

простори сучасних материків, то чи можна 

припускати, що кам’яна сіль могла відкладатися 
лише в глибоких западинах - в геосинкліналях? 

Чому немає покладів солі на кристалічних щитах? 
Однак вода їх в той час теж покривала. Об цім 
яскраво свідчать осадочні породи такі, як найбільш 

поширені - це глина і піски. Тим більше, що згідно 
сучасних міркувань про відклади солі шляхом 

випарювання води, як такий мінерал в першу чергу 
повинен був би відкладатися на більш підвищених 
місцях, а не у великих заглибинах. Якщо 

відбувалося випаровування води океану, то 
познаку цього повинні були б залишити 

підвищення, а не заглиблення. 
По-друге. Чому в даний період не помічається, 

щоби відбувалось відкладання солей на дні 

водного басейну?  
Взяти б наприклад Червоне море. Солоністю 

своєї води воно ні перед ким не поступається на 
земній кулі. Розташоване між жагучими пустинями 
Африки і Аравійського півострова. В одному літрі 

води міститься 42 г солі. Чому на дні такого моря 
не помічається відкладання солі? І умови 

сприятливі. Хіба в сиву давнину були 
сприятливіші? Чи може вода і сіль мали інші 
властивості? 

Ще одна неув’язка. В морській воді, як відомо 
на даний час, розчинено різні солі, наприклад, хоч 

би такі як натрійна і калійна. Чи можемо ми таке 
припущення робити, що в сиву давнину в 
тогочасній морській воді було розчинено чи 

насичено лише однією натрійною сіллю? 
Припустимо, що і таке могло мати місце. 

Питається, де ж тоді могли взятися поклади 
калійної селітри? Адже вона теж морського 
походження. Як так можна припустити, що з 

Но совсем другая картина понятие наступает, когда 
глубже вникнуть в суть установившегося понятия. 
Чем шире охват всестороннего анализа современного 

понятия, взвешивания "за" и "против", возможного и 
невозможного, возникает целый ряд неясностей и, 

кроме этого, противоречий. 
Давайте рассмотрим их. 
 

Факты, вызывающие сомнения о правильности 

современной теории. 

Приведены примеры различных форм залежей 
каменной соли в области материков, как неоспоримые 
факты. Безусловно, природа образования данного 

материала одна и та же, независимо от формы 
залегания: то ли шток, или пласт. Одинаковая она и 

для “грибов”, и для «ормузов». 
Если море в период палеозоя и покрывало 

пространства современных материков, то можно ли 

предполагать, что каменная соль могла откладываться 
только в глубоких впадинах - в геосинклиналях? 

Почему нет залежей соли на кристаллических щитах? 
Одинаково вода их в тоже время покрывала. О сем 
ярко свидетельствуют осадочные породы такие, как 

наиболее распространенные - глина и пески. Тем 
более, что согласно современных рассуждений об 

отложения соли путем выпаривания воды, как 
таковой минерал в первую очередь должен был бы 
откладываться на более возвышенных местах, а не в 

больших углублениях. Если происходило испарение 
воды океана, то обозначение этого должны были бы 

оставить возвышенности, а не углубления. 
Во-вторых, почему в данный период не замечается, 

чтобы происходило отложение солей на дне водного 

бассейна.  
Взять бы, например, Красное море. Соленостью 

своей воды оно ни перед кем не уступает на земном 
шаре. Расположенное между жаркими пустынями 
Африки и Аравийского полуострова. В одном литре 

воды содержится 42 г соли. Почему на дне такого 
моря не замечается отложения соли? И условия 

благоприятны. Разве в древности были более 
благоприятные? Может вода и соль имели другие 
свойства? 

Еще одна неувязка. В морской воде, как известно в 
настоящее время, растворено различные соли, 

например, хотя бы такие как натриевая и калийная. 
Можем ли мы такое предположение делать, что в 
древности в тогдашней морской воде было 

растворено или насыщенно только одной натриевой 
солью? Предположим, что и такое могло иметь место. 

Спрашивается, где же тогда могли взяться залежи 
калийной селитры? Ведь она тоже морского 
происхождения. Как так можно предположить, что из 
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одного і того ж басейну води відкладалась сіль 
кухонна в одному місці, а калійна в іншому? Тут 
явно щось не так. 

одного и того же бассейна воды откладывалась 
поваренная соль в одном месте, а калийная в другом? 
Здесь явно что-то не так. 

 
Процес виникнення солі на прикладі 

Пермського моря, безпідставний 
 

Сучасне обстеження океанічного дна показує 
відсутність осадів солі, наявність досить великої 
товщі осадочних порід. Чому одночасно з 

осадочними породами не відкладається хоч би 
незначна частина будь-якої солі? Адже насиченість 

морської води солями досить велика. Чим 
пояснити ще одну таку загадковість, як чистота 
викристалізуваної солі?  

 
 

Загальноприйнята версія в загальних рисах 

Розглянемо процес утворення галіту згідно 
офіційної (точніше – загальноприйнятої) версії на 

прикладі процесів в Пермському морі, що існувало 
в однойменний період.  У ті часи, за словами 

вчених, на відміну від наших днів, найбільш 
активно життя проявлялось у морі. Всю 
Калінінградську область і більшу частину 

південно-західної Литви займало Пермське море. 
Вдалося встановити, що глибина його не 

перевищувала 50-70 метрів, вода була теплою і 
дуже солоною. Це обумовлено було жарким і 
сухим кліматом, який приблизно відповідає 

кліматичним умовам в районі сучасної Сахари або 
Червоного моря. Згадаймо, що воно являється 

найтеплішим і найсолонішим у світі: концентрація 
солей у воді досягає 40,5-42 проміле, а температура 
води - 32 градусів.  

Пермське море в Прибалтиці за вмістом солей і 
температурою води значно перевершувало Червоне 

море. Щоправда, спочатку Пермське море не було 
надто солоним (40-50 проміле), і в ньому могли 
існувати молюски та інші організми. Але пізніше в 

результаті інтенсивного випаровування 
концентрація солей набагато підвищилась і досягла 

160-220 проміле. За таких умов могли 
утворюватися осади ангідридів. Ангідрид 
кристалізується при температурі 60 ºС. Природно, 

за таких умов життя в морі припиняється. Ось 
чому у соленосних породах ніколи не виявляли 

органічних залишків.  
Дальше випаровування води викликало 

обміління моря, перетворило його в лагуну, де й 

почалося утворення кам’яної солі. Однак того 
вмісту солі, що був у водах замкненого басейну, 

Процесс возникновения соли на примере 

Пермского моря, безосновательный 

 

Современное обследование океанического дна 
показывает отсутствие осадков соли, наличие 
достаточно большой толщи осадочных пород. Почему 

одновременно с осадочными породами не 
откладывается хотя бы незначительная часть любой 

соли? Ведь насыщенность морской воды солями 
достаточно велика. Чем объяснить еще одну такую 
загадочность, как чистота выкристаллизованной 

соли? 
 

Общепринятая версия в общих чертах. 

Рассмотрим процесс образования галита согласно 
официальной (точнее - общепринятой) версии на 

примере процессов в Пермском море, 
существовавшего в одноименный период. В те 

времена, по словам ученых, в отличие от наших дней, 
наиболее активно жизнь проявлялась в море. Всю 
Калининградскую область и большую часть юго-

западной Литвы занимало Пермское море. Удалось 
установить, что глубина его не превышала 50-70 

метров, вода была теплой и очень соленой. Это 
обусловлено было жарким и сухим климатом, 
который примерно соответствует климатическим 

условиям в районе современной Сахары или Красного 
моря. Вспомним, что оно является самым теплым и 

самым соленым в мире: концентрация солей в воде 
достигает 40,5-42 промилле, а температура воды - 32 
градуса. 

Пермское море в Прибалтике по содержанию 
солей и температурой воды значительно 

превосходило Красное море. Правда, сначала 
Пермское море не было слишком соленым (40-50 
промилле), и в нем могли существовать моллюски и 

другие организмы. Но позже в результате 
интенсивного испарения концентрация солей гораздо 

повысилась и достигла 160-220 промилле. При таких 
условиях могли образовываться осадки ангидридов. 
Ангидрид кристаллизуется при температуре 60 ºС. 

Естественно, при таких условиях жизни в море 
прекращается. Вот почему в соленосных породах 

никогда не выявляли органических остатков. 
Дальше испарения воды вызвало обмеление моря, 

превратило его в лагуну, где и началось образование 

каменной соли. Однако в того содержания соли, что 
был в водах замкнутого бассейна, видимо, не хватило 
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мабуть, не вистачило б для утворення такого 
потужного пласта солі. Є думка, що в солоне море 
Прибалтики періодично вливалися води з морів, 

що знаходилися на заході від нього. 
Де ж логіка згідно такого трактування. Давайте 

розберемося з більш осмисленої сторони. 
 
Загальноприйнята версія не  логічна 

Могла бути вода ідеально чистою без всяких 
домішок органічного і неорганічного походження? 

Ні, не могло. Якщо в ті часи і Пермському морі 
було існування молюсків, коралів та інших 
мікроорганізмів, то чому не знаходиться сліди 

таких в нашаруваннях солі? І де вони могли 
подітися, коли настали несприятливі умови? Вони 

повинні були б відмерти і осісти на дно лагуни 
одночасно з відкладами солі? Помічається така 
картина? 

Наступне. Якщо проходило вливання води в 
лагуну з інших морів, щоб поповнити нашарування 

товщі солі, то крізь які шлюзи вливалася вода, щоб 
не захватити з собою дрібненьких часточок 
зруйнованих гірських порід? А якщо вода 

вливалася, то вона на своєму шляху змітала 
зруйновані частки гірських порід і заносила в 

лагуну у вигляді намулу. Видно сліди такого 
поповнення лагуни водою з інших басейнів? 

З приводу наявності прошарків, офіційна версія 

стверджує, що часом кліматичні умови 
змінювалися. Теплі періоди поступалися місцем 

більш прохолодним і навпаки. В результаті цього в 
теплі періоди утворювалися прошарки чистішої 
солі, а в прохолодні - з глинистими домішками. За 

кількістю цих прошарків, що змінюють один 
одного, можна визначити час, за який відбувалось 

утворення всього шару кам’яної солі. 
Відомо наприклад, що за рік утворюється шар у 

5-10 сантиметрів. Отже весь пласт кам’яної солі в 

Прибалтиці міг утворитися за 500 років. Проте 
перша і друга цифра зовсім незначні у порівнянні з 

тривалістю всього пермського періоду - 30 млн. 
років.  

Інші породи хімічного походження, такі як 

ангідриди, гіпси, доломіти утворилися за більш 
тривалий час.  

Яка ж дальша доля солоного моря? Після 
відкладання кам’яної солі в лагуну проникли  свіжі 
морські води, які дуже розбавили солоне море. На 

покладах солі почалися знову почали осідати 
ангідрити, потім доломіти. Разом з тим в воді 

морській з’явилися живі організми, поширилися 
водорості. Що ж, аналізуємо далі. 

бы для образования такого мощного пласта соли. Есть 
мнение, что в соленое море Прибалтики 
периодически вливались воды из морей, 

находившихся к западу от него. 
Где же логика согласно такой трактовки! Давайте 

разберемся с более осмысленной стороны.  
 
Общепринятая версия не соответствует логике . 

Могла быть вода идеально чистой без всяких 
примесей органического и неорганического 

происхождения? Нет, не могла. Если в те времена и 
Пермском море существовали моллюски, кораллы и 
другие микроорганизмы, то почему не находится 

следы таковых в наслоениях соли? И где они могли 
деться, когда наступили неблагоприятные условия? 

Они должны были бы отмереть и осесть на дно 
лагуны одновременно с отложениями соли? 
Замечается такая картина? 

Следующее. Если проходило вливания воды в 
лагуну с других морей, чтобы пополнить наслоения 

толще соли, то через которые шлюзы вливалась вода, 
что не захватывала с собой мелких частиц 
разрушенных горных пород? А если вода вливалась, 

то она на своем пути сметала разрушенные частицы 
горных пород и заносила в лагуну в виде ила. Видны 

следы такого пополнения лагуны водой из других 
бассейнов? 

По поводу наличия слоев, официальная версия 

утверждает, что временами климатические условия 
менялись. Теплые периоды уступали место более 

прохладным и наоборот. В результате этого в теплые 
периоды образовывались слои чище соли, а в 
прохладные - с глинистыми примесями. По 

количеству этих слоев, сменяющих друг друга, можно 
определить время, за которое происходило 

образования всего слоя каменной соли. 
Известно, например, что за год образуется слой в 

5-10 сантиметров. Итак, весь пласт каменной соли в 

Прибалтике мог образоваться за 500 лет. Однако 
первая и вторая цифра совсем незначительные по 

сравнению с продолжительностью всего пермского 
периода - 30 млн. лет.  

Другие породы химического происхождения, такие 

как ангидриды, гипсы, доломиты образовались за 
более длительное время. 

Какая же дальнейшая судьба соленого моря? После 
откладывания каменной соли в лагуну проникли 
свежие морские воды, которые очень разбавили 

соленое море. На залежах соли начали снова оседать 
ангидриты, затем доломиты. Вместе с тем в воде 

морской появились живые организмы, 
распространились водоросли. Что же, анализируем 
далее. 
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Щодо глинистих прошарків у солі, то тут слід 
задуматись взагалі над походженням глини і не 
тільки в лагунах, а й скрізь на поверхні планети. А 

от щодо утворення нашарувань ангідритів, гіпсів і 
доломітів, які залягли поверх соляного пласта чи 

межи такими, то зовсім відсутній логічний підхід. 
Виходить, що таким процесом наче людина 
керувала. 

З одного моря, десь збоку, поступала вода 
пересичена натрійною сіллю, а з другого - 

ангідритами. А якщо придивитися до тих же морів 
чи водоймищ, то де такі мінерали могли взятися? 
Хіба природа тих інших морів-постачальників не 

така сама, як і Пермського? До тих морів-
постачальників теж можна поставити запитання, 

звідки в них взялася концентрація згаданих 
мінералів. На одній і тій же самій планеті всі моря 
одного і того ж походження. Якщо в даний час 

існують моря з більшою чи меншою солоністю, то 
це тільки проливає світло на розгадку виникнення 

причини солоності води. Ось поряд цього 
найбільшого пласта кам’яної солі - у 150-200 
метрів і на площі в кілька тисяч квадратних 

кілометрів в Прибалтиці розташоване Балтійське 
море, як одне з най-прісноводних. Здавалось би, 

що Пермське море повинно було б передати йому 
свою солоність, а виходить навпаки. Над цим теж 
варто подумати.  

Якщо зважити на доводи сучасних 
спостережень над щорічним відкладанням солі в 

мілководних лагунах, то аж ніяк не можна 
погодитися з тим, щоб ототожнювати з процесом 
відкладення кам’яної солі відмінної якості з цілими 

прошарками і десятки метрів зовсім без всіляких 
домішок.  

Относительно глинистых прослоек в соли, то 
следует задуматься вообще над происхождением 
глины и не только в лагунах, но и везде на 

поверхности планеты. А вот о создании наслоений 
ангидритов, гипсов и доломитов, которые залегли 

поверху соляного пласта или между такими, то 
совсем отсутствует логический подход. Получается, 
что таким процессом как будто человек руководил. 

С одного моря, где-то в стороне, поступала вода, 
пресыщенная натриевой солью, а с другой - 

ангидритами. А если присмотреться к тем же морям 
или водоемам, то где такие минералы могли взяться? 
Разве природа тех других морей-поставщиков не так 

же, как и Пермского? До тех морей-поставщиков 
тоже можно поставить вопрос, откуда у них взялась 

концентрация упомянутых минералов. На одной и той 
же планете все моря одного и того же 
происхождения. Если в настоящее время существуют 

моря с большей или меньшей соленостью, то это 
только проливает свет на разгадку возникновения 

причины солености воды. Вот рядом этого самого 
пласта каменной соли - в 150-200 метров и на 
площади в несколько тысяч квадратных километров в 

Прибалтике расположено Балтийское море, как одно 
из самых пресноводных. Казалось бы, что Пермское 

море должно было бы передать ему свою соленость, а 
получается наоборот. Над этим тоже стоит подумать. 

Если учесть доводы современных наблюдений над 

ежегодным отложением соли в мелководных лагунах, 
то никак нельзя согласиться с тем, чтобы 

отождествлять с процессом отложения каменной соли 
отличного качества с целыми слоями и десятки 
метров совсем без всяких примесей. 

 
 

"За" і "проти" сучасної концепції 
походження кам’яної солі 

 

Якщо сучасне відкладання солі відбувається 
завдяки перенасиченості води і її випаровування, 

то кам’яна сіль, яку ми видобуваємо шахтним 
методом з глибин планети, не мала можливості 
бути розчиненою у воді з часу свого зародження, 

з часу хімічної реакції між відповідними двома 
хімічними елементами.  

Властивість солі розчинятися і знову випадати 
в осадок - це цілком закономірне природне 
явище. І брати його за критерій розкриття 

таємниці про походження солі взагалі - це 
помилкове уявлення і неправильне.  

"За" и "Против" современной концепции 
происхождения каменной соли 

 

Если современное отложения соли происходит 
благодаря перенасыщенности воды и ее испарения, то 

каменная соль, которую мы добываем шахтным 
методом из глубин планеты, не имела возможности 
быть растворенной в воде со времени своего 

зарождения, со времени химической реакции между 
соответствующими двумя химическими элементами. 

Свойство соли растворяться и снова выпадать в 
осадок - это вполне закономерное природное явление. 
И брать его за критерий раскрытия тайны о 

происхождении соли вообще – это ошибочное 
представление и неправильное. 
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Які б ще сторони можна було б обсудити в 
противагу існуючому уявленню? 

 

 
Підтвердження абсурдності морського 

походження галіту. 

Взяти хоч би той самий "соляний гриб". 
Якщо розглядати питання кам’яної солі, що 

залягає пластами, то сам характер такого 
розташування в площині наштовхує на існуючу 

думку: морського походження, де рівномірно 
відкладалася сіль по площі лагуни. Що ж тоді 
можна сказати про брилу солі під назвою "Ормуз" 

або про загадковий "гриб"? Вони теж морського 
походження? Або величезні гори в 

Прикаспійській западині. Вони теж морського 
походження?  

Нехай би уже як достовірно доводилося чи 

аргументувалося про морське походження 
калійної солі пластового залягання, то 

вищенаведені приклади самі про це заперечують. 
Тут уже ніякі аргументи не допоможуть в захист 
такого. Та і просто само по собі не вкладається в 

поняття, щоб сіль, відкладаючись 
концентрувалась у вигляді гірської споруди. А 

існування таких - факт незаперечний. Якби ми 
навіть і дотримувалися сучасного уявлення про 
походження солі, то аж ніяк не знаходиться 

ніяких доводів, щоб пояснити, чому сіль збилась 
в гігантську брилу, і які для цього були причин! 

Ми можемо сказати, що сіль має властивості 
еластичності. Цілком правильно. Під дією тиску 
вона могла спливати в під-поверхневі 

нашарування, або навіть на поверхню. Теж 
правильно і це підтверджується наочними 

доводами. Згідно цього може виникнути 
припущення, що такий вихід на поверхню - це 
витискування глибинних горизонтальних пластів. 

То чому такого витискування не помічається в 
тих областях, де кам’яна сіль залягає пластом? 

Чому над самим пластом немає штоків? Пласт є 
пластом, а шток залишається штоком. І те, і друге 
побудовано з одного і того ж матеріалу, з 

однаковими властивостями. 
Характерно те, що в пластах сіль 

розташовується на досить широкій площині, а в 
штоках чи подібних їм виходах на поверхню 
кам’яна сіль досить великої потужності 

концентрується в об’ємі наближено до найменшої 
площі поверхні. Хіба не в цім криється суть 

загадковості? Хіба можна уявити собі, щоби 
брила солі "Ормуз" утворилася внаслідок 
випадання осадків на такій порівняно маленькій 

Которые еще стороны можно было бы обсудить в 
противовес существующему представлению? 

 

 
Подтверждение абсурдности морского 

происхождения галита. 

Взять хотя бы тот же "соляной гриб". 
Если рассматривать вопрос каменной соли, 

залегающей пластами, то сам характер такого 
расположения в плоскости наталкивает на бытующее 

мнение: морского происхождения, где равномерно 
откладывалась соль по площади лагуны.  

Что же тогда можно сказать о глыбе соли под 

названием "Ормуз" или о загадочном "грибе"? Они 
морского происхождения? Или огромные горы в 

Прикаспийской впадине. Они морского 
происхождения? 

Пусть бы уже как достоверно доводилось или 

аргументировалось о морском происхождении 
калийной соли пластового залегания, то 

вышеприведенные примеры сами об этом отрицают. 
Здесь уже никакие аргументы не помогут в защиту 
такого. Да и просто само по себе не укладывается в 

понятие, чтобы соль, откладываясь концентрировалась 
в виде горного сооружения. А существование таких - 

факт неоспоримый. Если бы мы даже и 
придерживались современного представления о 
происхождении соли, то отнюдь не находится никаких 

доводов, чтобы объяснить, почему соль сбилась в 
гигантскую глыбу, и какие для этого были причин! 

Мы можем сказать, что соль имеет свойства 
эластичности. Совершенно верно. Под действием 
давления она могла всплывать в подповерхностные 

наслоения, или даже на поверхность. Тоже правильно и 
это подтверждается наглядными доводами. Согласно 

этому, может возникнуть предположение, что такой 
выход на поверхность - это выдавливание глубинных 
горизонтальных пластов. 

Почему такого выдавливания не замечается в тех 
областях, где каменная соль залегает пластом? Почему 

над самим пластом нет штоков? Пласт является 
пластом, а шток остается штоком. И то, и другое 
построено из одного и того же материала, с 

одинаковыми свойствами. 
Характерно то, что в пластах соль располагается на 

достаточно широкой плоскости, а в штоках или 
подобных им выходах на поверхность каменная соль 
достаточно большой мощности концентрируется в 

объеме, приближенном к малейшей площади 
поверхности. Разве не в этом кроется суть 

загадочности? Разве можно представить себе, чтобы 
глыба соли "Ормуз" образовалась в результате 
выпадения осадков на такой сравнительно маленькой 
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площі гіпотетичного басейну? Адже це не котел, 
який після кожного випаровування щоразу 
доливався водою, і таким чином відбувалося 

накопичування кам’яної солі. А хоча би і таке 
мало місце, то він складався б з тоненьких 

пластинок по всьому перетину, бо не можна 
уявити, щоб вода поступала ідеально чистою. 

До цих двох витворів природи варто було б 

поставити ще таке запитання: як вони виросли 
так високо над поверхнею землі? Хіба достатньо 

було такого натиску поверх лежачих шарів 
осадочних порід, щоб витиснути таку величезну 
масу речовини? При тім і питома вага галіту не 

така-то вже й маленька - 2,1 г/см куб. і майже 
така ж сама, як і осадових порід. Значить і 

витискування такого не повинно бути. Але є.  
 
Загадковістю Прикаспійської низовини 

"проти" сучасної концепції. 

Якщо взяти сильвін (KCl), то він ще легший, 

але штоків не утворює. Тоді як згідно поняття про 
причини механічного впливу, він скоріше 
повинен був би витискуватись на поверхню. 

Залягає пластами або лінзами. 
Чи варто задуматися над загадковістю 

Прикаспійської низовини? Вона являється одною 
з найбільших низовин нашої планети. Те, що вона 
колись була заповнена водою, свідчать осадочні 

породи, товщина яких сягає 12000 і більше 
метрів. Дана товща осадочних порід пронизана 

тисячею величезних гірських споруд, складених з 
кам’яної солі.  

Тут знову вимагається тонкість логічного 

мислення. Грубий підхід до розгадки походження 
кам’яної солі сам наштовхує на думку про те, що 

вона могла утворитися з морської води. Але сам 
характер залягання солі прямо таки суперечить 
нашому міркуванню.  

Яка форма залягання осадочних порід, нам уже 
добре відома. Це ми можемо бачити скрізь і 

всюди на поверхні нашої планети. Такий же 
самий характер залягання осадочних порід і на 
дні водойму і величезних водних басейнів. 

Закономірність такої форми залягання осадочних 
порід не залежить від часу: чи то товщі осадочних 

порід утворюються тепер, чи утворювались вони 
колись в найдавніші часи. Так як Прикаспійська 
низовина колись була водоймищем, то і форма 

залягання осадочних порід у ній теж повинна 
бути тією ж самою. Якщо вода бувшого басейну 

була перенасичена сіллю, то дана сіль повинна 
була б випадати в осадку. Товща осадочних порід 
свідчить про те, що у воді даного басейну була 

площади гипотетического бассейна? Ведь это не котел, 
который после каждого испарения каждый раз 
доливался водой, и таким образом происходило 

накопление каменной соли. А хотя бы и так имело 
место, то он состоял бы из тонких пластинок по всему 

сечению, потому что нельзя представить, чтобы вода 
поступала идеально чистой. 

К этим двум произведений природы следовало бы 

поставить еще такой вопрос: как они выросли так 
высоко над поверхностью земли? Разве достаточно 

было такого напора сверху лежачих слоев осадочных 
пород, чтобы вытеснить такую огромную массу 
вещества? При том и удельный вес галита не так-то уж 

и маленький - 2,1 г/см куб. и почти такой же, как и 
осадочных пород. Значит и выдавливания такого не 

должно быть. Но есть. 
 
Загадочностью Прикаспийской низменности 

"против" современной концепции. 

Если взять сильвин (KCl), то он еще легче, но 

штоков не образует. Тогда как согласно понятие о 
причинах механического воздействия, он скорее 
должен был бы выжиматься на поверхность. Но 

залегает пластами или линзами. 
Стоит задуматься над загадочностью 

Прикаспийской низменности? Она является одним из 
крупнейших низменностей нашей планеты. То, что она 
когда-то была заполнена водой, свидетельствуют 

осадочные породы, толщина которых достигает 12000 
и более метров. Данная толща осадочных пород 

пронизана тысячей огромных горных сооружений, 
сложенных из каменной соли. 

Здесь опять требуется тонкость логического 

мышления. Грубый подход к разгадке происхождения 
каменной соли сам наталкивает на мысль о том, что 

она могла образоваться из морской воды. Но сам 
характер залегания соли прямо-таки противоречит 
нашему рассуждению. 

Какая форма залегания осадочных пород, нам уже 
хорошо известна. Это мы можем видеть везде и 

повсюду на поверхности нашей планеты. Такой же 
характер залегания осадочных пород и на дне водоема 
и огромных водных бассейнов. Закономерность такой 

формы залегания осадочных пород не зависит от 
времени: то ли толщи осадочных пород образуются 

теперь, создавались ли они когда-то в древние времена. 
Так как Прикаспийская низменность, когда была 
водоемом, то и форма залегания осадочных пород в 

ней тоже должна быть той же самой.  
Если вода бывшего бассейна была перенасыщена 

солью, то данная соль должна была бы выпадать в 
осадке. Толщина осадочных пород свидетельствует о 
том, что в воде данного бассейна была растворена 
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розчинена натрієва сіль, а багато ще інших 
мінералів. Звідси логічне випливає, що вода не 
могла бути чистою. Це була суміш хтозна чого, 

всього і всякого матеріалу.  
Тепер подивимось на механізм осадко-

утворення. З гіпотетичного розчину в першу 
чергу повинні були випасти в осадок найбільш 
важчі часточки, а потім легші і під кінець 

випаровування води створило б шар солі. Значить 
в Прикаспійській низовині поклади солі повинні 

бути у вигляді нашарувань, пластами. 
Але аж ніяк не можна припускати такої уяви, 

щоби сіль, випадаючи в осадок, концентрувалась 

в окремих областях, а вільні проміжки площі 
заповнювали інші осадочні породи. Таке 

припущення - абсурд. А факт залишається 
фактом: окремі соляні гори, що можуть рівнятися 
з найвищою горою на планеті якраз і розташовані 

в товщі осадочних порід.  
Не можемо ми припустити і такого 

міркування, щоби сіль, концентруючись в 
окремих місцях, відтісняла на бік всі інші 
домішки води, залишаючись сама чистою. А сіль 

там, як відомо чиста, кондиційна і без сторонніх 
домішок. Можна зробити ще одне припущення на 

користь сучасної уяви чи просто в аспекті 
сучасного уявлення. Водний басейн Прикаспію 
спершу не мав ніяких домішок зруйнованих 

гірських споруд. Чиста вода перенасиченого 
розчину дала осадку солі. Утворився потужний 

пласт кам’яної солі. Пізніше, на протязі багатьох 
мільйонів років, даний басейн невідомо з яких 
причин заповнився осадовими породами. 

Дванадцяти-кілометрове накопичення створило 
колосальний тиск на пласт кам’яної солі. Галіт 

володіє властивістю еластичності, що може 
призвести до витискування маси солі до поверхні. 

Чи міг би в дійсності відбутися такий процес? 

Про це уже нехай потурбується математичне 
мислення і складність числових операцій. 

Можливо лише наперед сказати, що 
найвитонченіші математичні розрахунки не 
дадуть бажаних результатів. Числа не примусять 

пласт солі згрудитися і піднятися на таку 
величезну висоту в середовищі твердого тіла, 

тобто в середовищі осадових порід. 
Як бачимо, при аналізі всіх можливих 

аргументованих варіантів "за" і "проти" перевага 

залишається за останнім.   

натриевая соль, а многие еще других минералов. 
Отсюда логически следует, что вода не могла быть 
чистой. Это была смесь кто-знает, чего, всего и всякого 

материала. 
Теперь посмотрим на механизм осадкообразования. 

С гипотетического раствора в первую очередь должны 
были выпасть в осадок наиболее тяжелые частицы, а 
затем легче и под конец испарения воды создало бы 

слой соли. Значит в Прикаспийской низменности 
залежи соли должны быть в виде наслоений, пластами. 

Но никак нельзя допускать такой воображения, 
чтобы соль, выпадая в осадок, концентрировалась в 
отдельных областях, а свободные промежутки 

площади заполняли другие осадочные породы. Такое 
предположение, по меньшей мере – что-то явно не то. 

А факт остается фактом: отдельные соляные горы, что 
могут равняться с самой высокой горой на планете, как 
раз и расположены в толще осадочных пород. 

Не можем мы предположить и такого рассуждения, 
чтобы соль, концентрируясь в отдельных местах, 

оттесняла сторону все другие примеси воды, оставаясь 
сама чистой. А соль там, как известно чистая, 
кондиционная и без посторонних примесей. Можно 

сделать еще одно предположение в пользу 
современной воображения или просто в аспекте 

современного представления. Водный бассейн 
Прикаспия сначала не имел никаких примесей 
разрушенных горных сооружений. Чистая вода 

перенасыщенного раствора дала осадку соли. 
Образовался мощный пласт каменной соли. Позже, на 

протяжении многих миллионов лет, данный бассейн 
неизвестно по каким причинам заполнился 
осадочными породами. Двенадцатикилометровое 

накопления создало колоссальное давление на пласт 
каменной соли. Галит обладает свойством 

эластичности, что может привести к выдавливанию 
массы соли к поверхности. 

Мог бы в действительности произойти такой 

процесс? Об этом уже пусть позаботится 
математическое мышление и сложность числовых 

операций. Возможно лишь заранее сказать, что 
изощренные математические расчеты не дадут 
желаемых результатов. Числа не заставят пласт соли 

скомпоноваться и подняться на такую огромную 
высоту в среде твердого тела, то есть в среде 

осадочных пород. 
Как видим, при анализе всех возможных 

аргументированных вариантов "за" и "против" 

преимущество остается за последним. 
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