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Пер шае, 
дру гое і... дэ серт

Не прай шло і го да з та го 

ча су, як Аляк сандр Ар цем'-

е віч толь кі ма рыў пра ства-

рэн не буль бя но га фа лі ян та, 

як вось ён, пе рад ва чы ма. 

У бя лют кай вок лад цы, на 

якой апе тыт ныя сы рыя буль-

бі ны. Аў тар ка жа, што спе-

цы яль на аб раў ме на ві та та кі 

ма лю нак, каб ад люст ра ваць 

пер ша па чат ко вы ін грэ ды-

ент, з яко га га ту ец ца без ліч 

страў. Ця пер у аў та ра іх ка-

ля пя ці з па ло вай ты сяч.

На ват па змес це кні гі ад-

ра зу бач на, што гэ та са праў-

ды эн цык ла пе дыя. За кус кі, 

ві не грэ ты, са ла ты; пер шыя 

стра вы; дру гія стра вы; пе чы-

ва з буль бай; гас па ды ні на 

за мет ку; слоў нік ку лі нар ных 

тэр мі наў.

— Я ад ра зу так пла на ваў, 

што ў кні гу па він ны ўвай сці 

та кія стра вы, каб з іх мож-

на бы ло пры га та ваць паў-

на вар тас ны абед: са ла та, 

пер шае, дру гое, са лод кае і 

на пой, — ка жа аў тар.

Ад ной з ра зы нак кні гі аў-

тар лі чыць верш Пет ру ся Ма-

ка ля, на дру ка ва ны ў якас ці 

прад мо вы да яе: «На Бе ла-

ру сі буль ба не звя дзец ца, 

/А бе ла ру су буль ба не пры-

ес ца. /Ска жу вам, брат цы, 

гэ та не сак рэт, /Мне буль ба 

за мя няе на ват хлеб».

На між на род най кніж най 

вы стаў цы, якая ад бу дзец ца 

ў кан цы лю та га, ка лі атры-

ма ец ца, аў тар хо ча зра біць 

смач ную прэ зен та цыю кні гі, 

каб гос ці маг лі не толь кі па-

дзі віц ца на пры го жы фа лі-

янт, а тут жа па каш таваць 

дра ні кі і на тхніц ца буль бя-

ным ду хам.

Зда ва ла ся б, што тут 

яшчэ да даць... А аў тар ужо 

пра цуе над пра ця гам. Дру-

гое вы дан не эн цык ла пе дыі 

бу дзе ў ча ты рох та мах. Пер-

шы змес ціць у са бе за кус кі, 

ві не грэ ты і са ла ты. Дру гі — 

пер шыя стра вы, трэ ці — 

дру гія стра вы. А ў чац вёр ты 

ўвой дуць да паў нен ні: ве ге-

та ры ян скія, пос ныя стра вы, 

буль ба ў дзі ця чай кух ні, у ме-

ды цы не, буль бя ныя ды е ты.

Пры ад кры ем не каль кі 

сак рэ таў Аляк санд ра Ар-

цем' е ві ча. Пер шую кні гу з 

ча ты рох том най се рыі пла-

ну ец ца вы даць ужо ў на-

ступ ным го дзе. А дзі ця чыя 

стра вы з буль бы бу дуць па-

дзе ле ны на ват па ўзрос це: 

для да школь ні каў, вуч няў 

ма лод шых кла саў і ста рэй-

шых школь ні каў.

Кроп ля ў мо ры
У аса біс тай біб лі я тэ-

цы аў та ра эн цык ла пе дыі 

больш за 600 ку лі нар ных 

кніг. У Аляк санд ра Ба хань-

ко ва ёсць кні гі пра буль бу, 

вы да дзе ныя на Ка нар скіх 

аст ра вах, у Япо ніі, іс пан-

скія, італь ян скія, ру мын-

скія кні гі... Усе іх збі раў сам 

Аляк сандр Ар цем' е віч, а 

пас ля па чаў пры во зіць ста-

рэй шы сын.

Аў тар эн цык ла пе дыі на-

ра дзіў ся і да 12 га доў жыў у 

не вя ліч кай вё сач цы Го мель 

у По лац кім ра ё не. У вяс ко-

вай сям'і буль ба бы ла на 

ста ле што дня. Ма ці ду жа 

смач на га та ва ла дра ні кі ды 

клёц кі, ус па мі нае ён. Ця пер 

Аляк сандр Ар цем' е віч і сам 

час цей за ўсё час туе род ных 

ды сяб роў ме на ві та гэ ты мі 

стра ва мі.

А пра доў жы ла ся за хап-

лен не буль бай у Льво ве на 

кан фе рэн цыі ма ла дых ву чо-

ных, дзе са сва ёй кур са вой 

ра бо тай пры маў удзел сту-

дэнт Ба хань коў. У кні гар ні 

там ён уба чыў кні гу «Стра вы 

з буль бы».

— Я ад крыў яе па гля-

дзець, ці так га ту юць дра ні кі 

ды клёц кі, як мая ма ці, ці не. 

Ака за ла ся, не так. Я яе ку-

піў. І пас ля ў ін шых ка ман дзі-

роў ках на бы ваў, па на шых 

кні гар нях мэ та на кі ра ва на 

прай шоў ся і пры дбаў, што 

знай шоў.

Ка лі кніг на бра ла ся ка-

ля сот ні, аў тар вы ра шыў 

са браць усе маг чы мыя рэ-

цэп ты з буль бы, і па ча ла ся 

ўжо сіс тэм ная пра ца ў гэ тым 

кі рун ку.

— Гэ та бы ла дрэн ная 

ідэя, — смя ец ца ён. — І эн-

цык ла пе дыя, і ўсе на збі ра-

ныя мной рэ цэп ты — толькі 

кроп ля ў мо ры. На са мрэч 

страў з буль бы дзя сят кі ты-

сяч. Яны, мо жа, і не вель мі 

ад роз ні ва юц ца ад на ад ад-

ной, але ж і ін грэ ды ен ты, 

і ме то ды ка га та ван ня ў іх 

асаб лі выя.

Дра ні кі, баб кі, 
клёц кі...

Ён збі рае не толь кі рэ цэп-

ты, а і гіс та рыч ныя на ры сы 

пра стра вы. Да эн цык ла пе-

дыі ён за свой кошт вы даў 

не каль кі не вя ліч кіх кніг пра 

буль бя ныя стра вы. Прад-

мо ва да кож най з іх — са-

праўд ны гіс та рыч ны і су-

свет ны эк скурс, а так са ма 

прак тыч ныя па ра ды і пра-

ві лы эты ке ту пры ўжы ван ні 

страў з буль бы.

— Я па аду ка цыі фі зік, 

та му пры ву ча ны вы кла даць 

усё сіс тэм на. Да кож най кні-

гі ра біў гіс та рыч ную да вед-

ку, ад куль узя ла ся стра ва, 

як пер ша па чат ко ва ра бі ла-

ся, — тлу ма чыць аў тар.

Мно гія рэ цэп ты Аляк сандр 

Ба хань коў сам удас ка наль-

ваў, каб усе ін грэ ды ен ты і іх 

пра пор цыі ў стра ве бы лі дак-

лад на пра пі са ны і ўка за на, 

што ка лі да да ваць:

— Вось пі шуць рэ цэпт, 

згад ва ец ца, на прык лад, пе-

рац ці соль як адзін з ін грэ ды-

ен таў, але дзе і ка лі пер чыць 

ці са ліць — не ска за на. Я па-

ста ра ўся ад усіх гэ тых не дак-

лад нас цяў па зба віц ца.

Са праў ды, кні гі Аляк санд-

ра Ар цем' е ві ча ву чаць не 

толь кі га та ваць, а і спа сці-

гаць гіс то рыю раз віц ця буль-

бы. Вось, на прык лад, кні га 

«Дра ні кі». Па рэ цэп тах з яе 

мож на па спра ба ваць зга-

та ваць дра ні кі з каў ба сой, 

сем ка мі, мо ча ны мі брус ні-

ца мі, сы рам, тва ра гом... усё 

пе ра лі чыць цяж ка. А яшчэ 

да ве дац ца, што дра ні кі, 

аказ ва ец ца, не бе ла рус кая, 

а ня мец кая стра ва. Іх упер-

шы ню ў 1830 го дзе згад вае 

поль скі ку лі нар Ян Шыт лер у 

сва ёй кні зе «Ку хар доб ра на-

ву ча ны» пад наз вай «блін кі 

кар та фля ны». Пас ля і бе ла-

рус кія ку лі на ры ўзя лі гэ тую 

стра ву на за мет ку.

А з кні гі «Стра вы з ма ла-

дой буль бы», акра мя рэ цэп-

таў, мож на вы нес ці ці ка вы 

спо саб лу піць буль бу. Па-

мыць яе, па клас ці ў цэ ла-

фа на вы па кет ці па лат ня ны 

мя шэ чак, за сы паць сол лю 

і не каль кі хві лін па ка таць 

яго, моц на пры ціс ка ю чы да 

ста ла. Буль ба та кім чы нам 

па зба віц ца ад крох ка га лу-

пін ня ды яшчэ і бу дзе ад ра зу 

па со ле ная.

«Бе ла рус кія клёц кі» рас-

ка жуць, што гэ та, шчы ра ка-

жу чы, на ват не са ма стой ная 

стра ва, а хут чэй «на паў няль-

нік» для бу лё ну. На Бе ла ру сі 

клёц кі на зы ва юць яшчэ гал-

кі, пы зы, ка пыт кі.

Фі зік — 
па аду ка цыі, 
лінг віст — 
па імк нен ні ду шы

Аляк сандр Ар цем' е віч 

усё жыц цё ад пра ца ваў вы-

клад чы кам фі зі кі. Акра мя 

за хап лен ня збо рам рэ цэп-

таў і ўсе ба ко вым вы ву чэн-

нем буль бы, ён пі ша вер шы 

і раз маў ляе на ся мі мо вах. 

Да лу чэн не да кож най з моў, 

да рэ чы, — цэ лая гіс то рыя, 

пра якую вар та рас ка заць 

асоб на. Рус кую і бе ла рус-

кую ён прос та ве дае дас ка-

на ла, па коль кі яны вы кла да-

лі ся ў шко ле як аба вяз ко выя 

дыс цып лі ны.

Ня мец кую ён па чаў вы ву-

чаць яшчэ ў шко ле ў род най 

вёс цы. Пе ра ехаў шы ў ста лі-

цу, прый шло ся шу каць шко-

лу з ад па вед най мо вай. Гэ та 

ака за ла ся шко ла № 73, дзе 

мо ва на столь кі доб ра вы кла-

да ла ся, што Ба хань коў да гэ-

туль мо жа на па мяць чы таць 

вер шы Ген ры ха Гей не.

— Юлія Ба ры саў на Ру-

бень чык, наш клас ны кі раў-

нік і вы клад чы ца ня мец кай 

мо вы пе ра ка на ла баць коў, 

што нам трэ ба вы пі саць 

ка му ніс тыч ную ня мец-

кую га зе ту «Nеuеs Lеbеn» 

(«Но вае жыц цё») і дзі ця-

чы ча со піс «Dеr Trоmmеl» 

(«Ба ра бан»), — ус па мі нае 

Аляк сандр Ар цем' е віч. — 

І хат нія за дан ні мы вы кон ва-

лі па га зе це і ча со пі се, пад-

руч ні ка мі ня мец кай мо вы 

амаль не ка рыс та лі ся.

Анг лій скую мо ву, як пры-

зна ец ца Аляк сандр Ба хань-

коў, ён ве дае не дас ка на ла. 

Ма ла ды ча ла век быў прос-

та вы му ша ны вы ву чыць яе, 

бо ка лі пі саў кан ды дац кую, 

ака за ла ся, што боль шасць 

ар ты ку лаў па яго тэ ме бы ла 

на гэ тай мо ве. Та му ад на-

ча со ва пай шоў на кур сы ў 

Дом афі цэ раў і ў лінг віс тыч-

ны ўні вер сі тэт.

Поль ская мо ва ў аў та ра эн-

цык ла пе дыі на ўзроў ні по бы-

та вых ста сун каў пас ля шмат-

лі кіх па ез дак у Поль шчу.

Бал гар скую ж мо ву вы-

ву чыў дзя ку ю чы ад ной з 

род ных сяс цёр. Лю да, якая 

ма ла дзей шая за Аляк санд-

ра на ча ты ры га ды, не як у 

пі я нер скім ла ге ры па зна ё мі-

ла ся з дзяў чын кай-бал гар-

кай. Тая да сы ла ла ёй ліс-

ты на бал гар скай, і сяст ра 

спа чат ку ха дзі ла да баць кі, 

каб ён ёй пе ра кла даў. Баць-

ка Аляк санд ра Ба хань ко ва, 

да рэ чы, быў са праўд ны па-

лі глот і ве даў усе сла вян скія 

мо вы. Ка лі ж яму на да ку ча-

ла пе ра кла даць, ён даў дач-

цэ пад руч нік і пра па на ваў 

ву чыць са мой.

— Лю да да моў ака за ла-

ся няздатнай. Та ды баць ка 

ска заў: «Пра сі Са шу». Так 

я пай шоў на кур сы ў БДУ 

на фі ла ла гіч ны фа куль тэт. 

Я год ха дзіў на гэтыя кур сы 

і з да па мо гай пад руч ні каў і 

слоў ні каў пе ра кла даў ліс ты.

Лі тоў скую мо ву Аляк-

сандр Ар цем' е віч вы ву чыў, 

каб, як ён ка жа, «нар маль на 

раз маў ляць з лі тоў ца мі пас ля 

кур' ёз на га вы пад ку». У іх з 

сяб ра мі бы ла звыч ка ез дзіць 

на ма шы не ў Літ ву су стра-

каць 1 мая. Па за ве дзе най 

звыч цы спы ня лі ся ў го ра дзе 

Тра кай у гас ці ні цы «Галь вэ». 

Ад туль ез дзі лі гля дзець па-

рад у Віль нюс, пас ля ча го ку-

па лі ся ў тра кай скім во зе ры. 

Хо лад-хо ла дам, а тра ды цыя-

тра ды цы яй, ла зі лі ў ха лод-

ную ва ду. Адзін год зда ры ла-

ся, што і лёд прый шло ся раз-

бі ваць, ус па мі нае Аляк сандр 

Ба хань коў.

— Ад ной чы ся дзе лі мы 

ў рэ ста ра не ў гас ці ні цы, 

і хтось ці з сяб роў па пра сіў 

пры нес ці кі бі ны і цэ пе лі ны. 

Афі цы янт па гард лі ва так 

ска заў: «Кі бі ны ўво гу ле ў 

нас не га ту юць, а цэ пе лі най 

пры ня су». Я пас ля спы таў у 

зна ё мых лі тоў цаў, ча му ён 

так да нас па ста віў ся. Вы-

свет лі ла ся, што ка заць «цэ-

пе лі ны» ня пра віль на — гэ та 

ад ра зу вы дае пры ез джых. 

А трэ ба ка заць «цэ пе лі най», 

бо ў лі тоў скай мо ве множ ны 

лік пе рад аец ца праз кан ча-

так «ай».

Пас ля та го Аляк санд ру 

за кар це ла вы ву чыць мо ву, 

каб больш не трап ляць у та-

кое ста но ві шча. Але ў Мін-

ску ад па вед най лі та ра ту ры 

не знай шло ся. Прый шло ся 

яму на пі саць ліст у «Вя чэр-

ні Віль нюс», дзе ён ка заў, 

што хо ча вы ву чыць мо ву і 

про сіць да слаць пад руч нік 

і слоў ні кі. І лі тоў цы ад гук ну-

лі ся — Ба хань коў атры маў 

доб ры пад руч нік і слоў ні кі.

— Та ды я не да ду маў-

ся ад дзя чыць тым лю дзям, 

але ж за тое ў эн цык ла пе дыі 

на пі саў стра ву пра віль на: 

цэ пе лі най, а не цэ пе лі ны, — 

смя ец ца ён.

Пас ля эк скур сіі па ста рон-

ках гэ тай смач най эн цык ла-

пе дыі між во лі па га джа еш ся 

са сло ва мі Пет ру ся Ма ка ля: 

«Якая б ні на хлы ну ла на ва-

ла, /Я пра жы ву без со лі і без 

са ла, /Але па ві нен шчы ра 

вам ска заць: /Я не зма гу без 

буль бы іс на ваць!»

Іры на СІ ДА РОК



На цы я наль ная стра ваНа цы я наль ная стра ва  

«БЕ ЛА РУ СУ БУЛЬ БА НЕ ПРЫ ЕС ЦА»
Гімн на шай лю бі май ежы, на пі са ны фі зі кам, лі ры кам і ку лі на рам
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«Буль бя ны» му зей і пом нік«Буль бя ны» му зей і пом нік
Аляк сандр Ба хань коў ма рыць ства рыць у Мін ску му-

зей буль бы і ўве ка ве чыць гэ тую рас лі ну ў пом ні ку. Аў-

тар эн цык ла пе дыі кры ху за сму ча ны тым, што ні во дзін з 

трох сы ноў не хо ча пра цяг ваць спра ву баць кі, ад нак ён 

ве рыць, што яго каш тоў ная ку лі нар ная біб лі я тэ ка спат-

рэ біц ца і ста не ас но вай для му зея.

Ён спа дзя ец ца, што за спее час, ка лі буль бе бу дзе па-

стаў ле ны пом нік, і збі ра ец ца аб мер ка ваць ідэю ства рэн ня 

му зея і пом ні ка з мэ рам ста лі цы. Тым больш што пом нік 

ужо зроб ле ны скульп та рам, і яго збі ра лі ся па ста віць у скве-

ры ку не па да лёк ад Ня мі гі, ад нак так і не па ста ві лі. «Трэ ба 

гэ та вы пра віць», — лі чыць Аляк сандр Ба хань коў.

Ня гле дзя чы на лю боў да буль бы, ёсць стра вы, якія 

аў тар эн цык ла пе дыі не лю біць. Яму не па да ба ец ца, на-

прык лад, ма лоч ны суп з буль бай. Не лю біць ён так са ма 

і стра ву, якую ма ці Аляк санд ра Ар цем' е ві ча на зы ва ла 

«ма ры на ва ная ры ба».

— На ша вёс ка зна хо дзіц ца па між дву ма азё ра мі, 

та му ры ба на ста ле так са ма бы ла амаль што дня. Ма ці 

час та га та ва ла ту ша ную ры бу з буль бай, якую ча мусь ці 

на зы ва ла «ма ры на ва ная». Пры гэ тым яна не вы ма ла 

з яе кост кі і кла ла ў чы гун з га ла вой і хвас том, та му 

з дзя цін ства не люб лю гэ тую стра ву.

А вы ве да лі, што сма жа ную буль бу трэ ба ес ці 

на жом і ві дэль цам, дра ні кі і алад кі — з да па мо гай 

двух ві дэль цаў, а ва ра ную буль бу нель га рэ заць 

на жом? А хто зда гад ваў ся, што з буль бы мож на 

га та ваць не толь кі пер шыя і дру гія стра вы, 

але і па сту, ік ру, мас ла, крэм і на ват на поі? 

Пра ўсё гэ та мож на да ве дац ца з «Эн цык ла пе дыі 

страў з буль бы» — адзі най у све це кні гі, 

дзе ўсё ахоп на і ўпа рад ка ва на зме шча на ка ля 

2,5 ты ся чы рэ цэп таў з гэ тых клуб няў. Пры чым 

гэ та толь кі трэ цяя част ка та го, што са браў за сваё 

свя до мае жыц цё яе аў тар Аляк сандр БА ХАНЬ КОЎ, 

пра яко га «Звяз да» пі са ла мі ну лай вяс ной.

Буль бу мож на не 

толь кi ес цi, але i пiць. На-

прык лад, пры га та ваць 

как тэйль «Ра зан ачка»: 

змя шаць све жы буль-

бя ны сок з та мат ным, 

пасаліць. Або пры га та-

ваць буль бя ную «гар ба-

ту»: вы су ша нае лу пiн не 

здраб нiць на млын ку 

i за лiць кi пе нем.


