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Більшість речовинних іменників мають тільки форму однини. Форма множини, як правило, 
вказує на багатоскладність речовини — її різні види та сорти. Тому ці іменники 
визначаються як слова з потенційною формою множини. Вони мають стилістичне 
забарвлення. Одним з таких іменників є слово сіль. 

У художньо-літературному та публіцистичному стилях назва сіль уживається в формі 
однини з різними конкретними значеннями: «біла речовина як приправа до страви, для 
консервування»; «біла речовина, що осідає на одязі від випарів поту»; «гірська порода», 
напр.: «Дід заборонив їй виходити з двору, крім хіба в лавку за сіллю або милом» 
(Г. Тютюнник); «І виступили повагом три діди. Три чисті білі хліби несучи 3 дрібками солі, 
звичаєм прадавнім» (М. Рильський); «За ковальське життя з Каленика Романовича зійшло 
стільки солі із потом, що він ладен був і узвар присолювати» (І. Сенченко); «Квітує степ на 
Перекопі, Іскриться сіль на Сиваші. Забудь на мить буденний клопіт, Знайди наснагу для 
душі» (Л. Дмитерко). 

Слово сіль в однині вживається як географічна назва місцевості, де видобувається сіль: 
«В межах Донецького басейну теж є населений пункт, що має назву Сіль» (Знання та праця). 

Оскільки сіль міцно ввійшла в життя людини, назва цієї речовини нерідко 
використовується і в переносних значеннях; у такому разі цей іменник у формі однини 
утворює порівняння, метафору, організує фразеологізм. Порівняння, до складу яких входить 
іменник сіль, поширені в мові художньої літератури, напр.: «Сива паморозь блищала на 
землі, як сіль» (Г. Тютюнник); «Хто не знає, Хто не вдихав того морського духу, Вільготного 
і гострого, як сіль» (М. Рильський); «Грубе моє слово було, бо я козак, а правда, як сіль, 
солона» (Г. Тютюнник); «Метіль у комині ревіла, тарабанив Об шибку сніг, сухий, дрібний, 
як сіль» (М. Бажан). 

Метафоризація іменника сіль пов’язана з тим, що людина переносить властивості солі 
як необхідної для життя речовини на різні явища. Цей іменник активно використовується в 
мові художньої та публіцистичної літератури. Емоційно навантаженим є слово сіль у 
значенні «те, що надає словам, висловлюванням дотепності», напр.: «Різного роду негідників 
я ненавиджу не менш, ніж ви! Але боротися з ними треба законними методами. В цьому вся 
сіль» (В. Москалець); «Твори письменників часто-густо пересипані приказками, приправлені 
їхньою «сіллю» (Вітчизна). 

Експресивного забарвлення набуває іменникове словосполучення «сіль землі» із 
значенням «видатні представники якої-небудь суспільної групи». Воно надає висловленню 
відтінок піднесеності, більшої урочистості. Це словосполучення властиве переважно 
публіцистичним текстам. 

Народнорозмовні емоційно забарвлені вислови, які несуть великий заряд оціночного 
значення, утворюють фразеологічні одиниці з іменником сіль. Зокрема, стародавнє чумацьке 
ремесло залишило по собі такі фразеологізми, як «ходити у Крим по сіль», «збиратися, як 
чумак по сіль» в значенні «дуже довго». Вони носять характер народнорозмовного вислову і 
використовуються частіше в художніх текстах, напр.: «Сім год у Крим по сіль ходив, А сім 
год до Дону; Ані долі, ані щастя Ні в людях, ні дома!» (Я. Щоголів); «Підперезаний 
налигачем, у гостроверхій старій шапурині, він, побрязкуючи занозами, поволеньки збирався 
на оранку, як той чумак по сіль» (Г. Тютюнник). 

Іменник сіль уживається також у складі фразеологізму розмовного характеру «з’їсти 
пуд солі»; за цим фразеологізмом у мові здавна закріпилося значення «тривалий час 
спілкуватися з ким-небудь і добре його знати»: «Хлопець ходив сам не свій. Цього, може, й 
не помітив би Багрич, але майор Єфимов спостеріг відразу. Він таки з’їв з цими хлоп’ятами 
пуд солі!» (Л. Дмитерко). 

В живій розмовній мові поширене стале утворення іменника сіль з іменником хліб в 
однині: хліб-сіль. Воно сягає корінням старовинного слов’янського звичаю, який зберігся до 



нашого часу,— підносити під час урочистих церемоній хлібину та сіль тому, кого 
зустрічають, на знак великої поваги до нього, напр.: «Хлібом-сіллю і квітами зустрів 
болгарський народ воїнів переможної Радянської Армії» (Роб. газ.). Семантично споріднені 
іменники хліб і сіль у народній творчості, в художній, публіцистичній літературі вживаються 
паралельно: «З хати виходили батько й мати, зустрічали молодих хлібом-сіллю, вели в хату» 
(Нар. творчість); «Спалахнуло сонце чисто у привіллі, Як я добігла яром до села... Народ іде, 
стоїть із хлібом-сіллю. А в мене в саду вишня зацвіла» (М. Стельмах); «Хлібом-сіллю, 
яскравими квітами зустрічали в трудових колективах столиці України посланців 
чехословацького міста-побратима Братіслави» (Роб. газ.). 

Іменники хліб та сіль стали також основою для творення емоційно забарвлених 
народних прислів’їв та приказок, що поповнили скарбницю української фразеології: «їж хліб 
з сіллю, з водою, живи правдою святою»; «Як хліба і солі доволі, то й тихо в хаті»; «Без солі, 
без хліба немає обіда!»; «Лакома вівця до солі, коза до волі, а дівчина до нової любові»; «Сіль 
— омаста, масло — окраса»; «Спасибі за розсіл, а хліб свій та й сіль» (Українські народні 
прислів’я та приказки). 

Об’єднавшись в усталені вислови, іменники хліб та сіль міцно закріпили за собою 
переносні значення. Так, вони часто вживаються із значенням «їжа»: «Я лежав поранений у хаті, 
Тут жила хазяйка-удова; Доглядала з вечора до рану, В темну осінь бинтувала рану, Кликала до 
столу на «хліб-сіль» (А. Малишко). В сполученні з дієсловом подякувати ці іменники означають 
«подяку за піклування, турботу», «подяку за пригощання, гостинність»: «Подякував за хліб, за 
сіль І за науку добрим людям, Та до вдовівни навпростець Шелесть за рушниками» 
(Т. Шевченко); «Після вечері катеринославець, підвівшись із-за столу, став дякувати хазяйці. 
«Спасибі за хліб, за сіль», — промовив він зі щирою, проникливою теплотою в голосі» 
(О. Гончар). Словосполучення «розділити хліб-сіль» уживається із значенням «жити спільними 
інтересами і турботами»; «їсти, харчуватися разом з ким-небудь»: «За побратимство ми із світом 
цілим Хліб-сіль, ковток води в путі розділим» (П. Дорошко). Ці усталені вислови поширені в 
мові художньої прози, поезії, зокрема, в мовленні персонажів. 

Крім уживання в мові художньої літератури, розмовно-побутовому мовленні, 
речовинний іменник сіль функціонує також як термінологічна або номенклатурна назва у 
науковому й професійному мовленні. У формі однини цей іменник використовується в 
наукових та науково-популярних текстах в сполученні з прикметником, який виступає 
засобом реалізації окремих значень іменника сіль, зокрема при назвах різних хімічних 
сполук: амінна сіль, бертолетова сіль, сегнетова сіль, натрієва сіль тощо: «З відходів 
виноробства добувають таку цінну продукцію, необхідну для промисловості, як виноградна 
олія, етантовий ефір, сегнетова сіль» (Знання та праця); «Найвищу прибавку врожаю зерна 
одержано при одночасному внесенні рідких азотних добрив з половинною дозою амінної 
солі» (Хлібороб України). 

У науковій і науково-популярній літературі відзначено широке вживання множинної 
форми іменника сіль. Іменник цей у формі множини називає групи декількох однорідних 
речовин або складних речовин: «Солі — це електроліти, що утворюють при дисоціації катіони 
металу і аніони кислотного залишку» (З підручника); «Складні речовини, які можна розглядати 
як продукти заміщення водню кислоти металом, називають солями» (З підручника). 

У сполученні з прикметником іменник солі вказує на існування різних сортів, видів 
речовини: мінеральні солі, амонійні солі, бромисті солі, калійні солі, йодисті солі, аміачні солі і т. 
ін.: «Розроблено методи використання калійних солей для добрива, родовища яких є у 
Прикарпатті» (Наука і життя); «Овочі, картопля, фрукти — незмінні продукти харчування. Саме 
вони служать важливим джерелом вітамінів, мінеральних солей, мікроелементів» (Веч. Київ). 

Для художньої літератури, для розмовно-побутового мовлення характерне 
використання форми однини сіль як у прямому, так і в переносних значеннях, а в науковому 
мовленні основною є форма множини солі. В наукових, професійно-технічних текстах 
спостерігається тенденція до активізації форми множини, що пов’язане з дальшою 
спеціалізацією назв. 


