
— Глеб, я ве даю ця бе як 

чу ла га і спа гад лі ва га да на-

ва коль ных ча ла ве ка, а вось 

у кад ры ты ка тэ га рыч ны і 

бес кам пра міс ны...

— Я вель мі роз ны, як і 

ўсе лю дзі. На эк ра не рас-

кры ва ец ца мой пра фе сій ны, 

эфір ны бок, і вы зна ча ны ён 

тэматыкай і станам сучас-

нага тэлеэфіру. А ён сён ня 

агрэ сіў ны, хут ка мя ня ец ца, 

па тра буе вя лі кай коль кас ці 

скла да ных, глы бо кіх ар гу-

мен таў, якія ма юць мност-

ва ад сы лак. Та му ў кад ры я 

са праў ды больш са бра ны і 

бой кі, чым у жыц ці. Ка лі ка-

заць шчы ра, сён ня на ві ны 

з тэ ле ві за ра ідуць са спаз-

нен нем, ча сам з вя лі кім — у 

га дзі ну. У сён няш нім све це 

га дзі на ча су — вель мі шмат. 

А ка лі ка заць пра ана лі ты ку, 

то гэ та ўво гу ле спаз нен не 

на дзень. Та му яна па він на 

быць вель мі аса бо вай, аў-

тар скай, па зна валь най. Ад-

сюль та кі воб раз мой і ма ёй 

ка ле гі Воль гі Ма кей. Та кая 

бы ла за ду ма для на шай 

пра гра мы. Пры чым да звол 

на назву мы спы та лі ў са міх 

«пра ва ўла даль ні каў» проз-

ві шчаў.

— Ула дзі мір Ма кей зу-

сім ня даў на па бы ваў у гас-

цях у ва шай пра гра мы. Што 

на конт Сяр гея Лаў ро ва?

— У на ва год няй пра гра ме 

ў ме жах «Га лоў на га эфі ру» ў 

не фар маль най аб ста ноў цы 

мы са праў ды ўзя лі ін тэр в'ю ў 

мі ніст ра за меж ных спраў Бе-

ла ру сі Ула дзі мі ра Ма кея. Гэ-

та бы лі за га рад ныя здым кі ў 

вы яз ной сту дыі. Наш мі ністр 

пра явіў ся бе цал кам з не-

зна ё ма га гле да чу бо ку: гэ та 

вель мі ду шэў ны, цёп лы, ся-

мей ны ча ла век. Сю жэт, да-

рэ чы, да ступ ны на ютуб-ка-

на ле Агенц тва тэ ле ві зій ных 

на він Бел тэ ле ра дыё кам па-

ніі. Там мы, улас на ка жу чы, і 

ўга ва ры лі Ула дзі мі ра Ула дзі-

мі ра ві ча звяр нуць ува гу на 

на шу ідэю і па са дзей ні чаць 

у ар га ні за цыі су мес на га з 

Сяр ге ем Лаў ро вым ін тэр в'ю. 

Спа дзя ю ся, што ўсё атры ма-

ец ца.

— Глеб, ка лі ты 

вы ра шыў, што ў 

сфе ры тва іх ін та рэ-

саў бу дзе па лі ты ка?

— Ка лі па чаў чы-

таць кні гі, пры све ча-

ныя су час на му све-

ту, — га доў у 11—12. 

Да гэ та га бы лі ін шыя 

лю бі мыя пісь мен ні-

кі — Фе ні мор Ку пер, 

Ро берт Сты вен сан, 

Да ні эль Дэ фо. І тут мя не за ці-

ка віў больш бліз кі гіс та рыч ны 

час. З па да чы ма мы і дзядзь-

кі, пра фе сій на га вай скоў ца, з 

не мас тац кіх тво раў ад крыў 

для ся бе Усе ва ла да Аў чын ні-

ка ва і яго «Га лін ку са ку ры», 

«Ка ра ні ду ба», і мне ста ла ці-

ка ва ўсё, што звя за на з між-

на род ным ста но ві шчам. З 

той па ры я зай ма ю ся між на-

род най па лі ты кай. Пры гэ тым 

я скон чыў фі зі ка-ма тэ ма тыч-

ны клас, ву чыў ся ў ад мет на га 

бе ла рус ка га пе да го га Яфі ма 

Аро на ві ча Бах ра ха. По тым, 

праў да, не звя заў свой лёс ні 

з фі зі кай, ні з ма тэ ма ты кай. 

Атры маў пер шую аду ка цыю 

ўпраў лен ца на фа куль тэ це 

тэх на ло гій кі ра ван ня і гу ма-

ні та ры за цыі БНТУ. 

Хут ка зра зу меў, што не 

ха чу быць упраў лен цам. 

Стаў зай мац ца са цы яль на-

па лі тыч ны мі дыс цып лі на мі, 

атры маў дру гую аду ка цыю. 

Я іх на ват вы кла даў у род-

ным «па лі тэ ху» ка ля шас ці 

га доў. Па ра лель на ў па чат-

ку 2000-х, ка лі Агенц тву тэ-

ле ві зій ных на він спат рэ біў-

ся «між на род нік», які б меў 

тэ ле ві зій ны во пыт, а та кая 

кам бі на цыя су стра ка ец ца не 

час та, за пра сі лі мя не.

— Але па чы наў ты на 

тэ ле ба чан ні знач на ра ней, 

з пра гра мы «5х5»...

— Так, на тэ ле ба чан не 

мя не пры вёў Іван Мі ка ла е віч 

Пі ні гін. Мне бы ло 17 га доў. 

Ні я кай асаб лі вай ці ка вас ці 

да тэ ле ба чан ня не меў, а на 

кас тынг тра піў вы пад ко ва — 

за кам па нію з сяб ра мі, і ён 

ні чым не скон чыў ся. А ка лі 

Іван Мі ка ла е віч Пі ні гін шу каў 

для «5х5» не стан дарт ных вя-

сё лых лю дзей, та ды ён мя не 

і па клі каў. Для пе ра да чы ён 

ад бі раў пэў ныя ро ле выя эле-

мен ты: на прык лад, вы со кую 

дзяў чын ку, ма лень кую жва-

вую дзяў чын ку, а я прай шоў 

пад ко да вым імем «тоў сты 

ра зум ны хлоп чык». Усе гэ-

тыя га ды ады гры ваю та кую 

ро лю (смя ец ца).

Як па чаў пра ца ваць на тэ-

ле ба чан ні ў 17 га доў, су мя-

шча ю чы гэ та з ву чо бай, так і 

пра цяг ваю. Ле тась, да рэ чы, 

споў ні ла ся двац цаць га доў 

з ча су май го пер ша га эфі-

ру. Пра ца ваць бы ло вель мі 

ці ка ва, та кія но выя не ча ка-

ныя пры го ды: пра мы эфір, 

ра бі це, што хо ча це. У нас 

быў сцэ на рый, бы лі гос ці, 

жы вая пад лет ка вая аў ды то-

рыя, тэ ле фа на ван ні. Усё гэ-

та вя ло да та го, што і гос ці 

вы да ва лі не эфір ныя фра зы, 

і тэ ле фа на ван ні бы лі з вель-

мі не тры ві яль ны мі дум ка мі. 

Вось уя ві це сі ту а цыю, ка лі 

Іван Мі ка ла е віч вы бя гае ў рэ-

клам най паў зе ў ка лі дор, дзе 

ба чыць лі да ра ДДТ Шаў чу ка, 

які ідзе на ра дыё да ваць ін-

тэр в'ю. У Іва на Мі ка ла е ві ча 

хут ка спра цоў вае пра фе сій-

ная кем лі васць, ён ім гнен на 

ўга вор вае Шаў чу ка зай сці да 

нас у сту дыю. А ў нас пра-

мы эфір з ней кай сур' ёз най 

тэ май. І Пі ні гін ка жа мне: 

прад стаў яго. Ад не ча ка нас-

ці я за быў, як за вуць 

Шаў чу ка. І па чаў га-

ра дзіць ага род: у нас 

у эфі ры ад мет ны му-

зы кант, ча ла век-ле-

ген да, пес ні яко га вы 

ве да е це на па мяць, 

лі дар куль та вай гру-

пы ДДТ і... так і не 

ўспом ніў яго імя. Але 

ад ра зу ава цыі, ва кол 

Шаў чу ка са браў ся 

на тоўп. І тут мая на-

пар ні ца па ды хо дзіць 

і падкол вае: «Глеб, 

ты на пэў на, за быў, 

што яго за вуць 

Юрый?» Прый шло-

ся пры знац ца, што 

за быў. Так што эфі-

ры ў нас пра хо дзі лі 

вель мі ба дзё ра.

Па мя таю мод на га 

га ланд ска га ды джэя, 

які ады граў сэт у клу бе ноч чу, 

не па спеў на ват зай сці ў гас-

ці ні цу і тра піў да нас у эфір. 

На пер шай му зыч най паў зе 

ён за снуў. Па коль кі быў у 

аку ля рах, ні хто акра мя мя не і 

прад зю са ра, гэ та га не за ўва-

жыў. І на мае пы тан ні ад каз-

ваў яго прад зю сар. У вы ні ку 

мне «пры ля це ла» ад па моч-

ні ка рэ жы сё ра за тое, што не 

раз маў ляў з ды джэ ем.

— У ва шай ця пе раш-

няй пе ра да чы час та цы ту-

юц ца за меж ныя вы дан ні, 

ска жам «Нью-Ёрк Таймс». 

Коль кі за меж ных моў ве-

да еш?

— Ад ну — анг лій скую. 

Мая ка ле га так са ма, але яна 

ак тыў ны «па ля вы» гу лец і, 

ня гле дзя чы на тое што з'яў-

ля ец ца загадчыкам ад дзе ла 

па лі тыч ных аглядальнікаў, 

ак тыў на ін тэр в'ю і руе. Вось 

за раз вяр ну ла ся з зі мо вай 

Алім пі я ды, дзе за пі са ла не-

каль кі ці ка вых спі ке раў. Яна 

вель мі энер гіч ны ча ла век, 

які да та го ж умее раз га-

ва рыць су раз моў ні ка. А я 

ад каз ваю за жар ты, гу мар 

і вост рую па лі тыч ную са ты-

ру, якую мы мо жам са бе да-

зво ліць. І гэ та, да рэ чы бы ла 

ад на з умоў Сяр гея Лаў ро ва, 

які з усмеш кай ска заў: «Так, 

ня хай вы хо дзіць іх пра гра ма, 

але ня хай там бу дзе як ма га 

больш не па літ ка рэкт на га».

— Да рэ чы, пра жар ты 

і ве ся лосць. У вас у пе ра-

да чы ёсць та кія дыя ло гі: 

«Пры го жая су кен ка, ка ле-

га! — Так, з но вай тка ні ны 

на ша га «Кам во ля», між ін-

шым». Экс промт ці да маш-

няя за га тоў ка?

— Так атры ма ла ся з пер-

ша га вы пус ку на шай пра-

гра мы. Ка лі ста вім апош-

нюю кроп ку і раз віт ва ем ся, 

ка ме ра ад кры вае агуль ны 

план. А мы з пят ліч ка мі, гук 

хоць і не ідзе ў эфір, але за-

піс ва ец ца. І мы па ча лі жар-

та ваць. А по тым вы ра шы лі, 

што кры шач ку гу ма ру вель мі 

ка рыс на. Гэ та збі вае ўзро-

вень па лі тыч на га па фа су. 

З той па ры ў нас та кая фі-

наль ная ім пра ві за цыя.

— Сам гля дзіш тэ ле ві-

зар?

— Ка неш не. Гэ та пра-

фе сій ная ці ка васць і па трэ-

ба — што дзень гля джу па 

3-4 га дзі ны на він на роз ных 

ка на лах — ад СNN да ра сій-

скіх, аба вяз ко ва сва іх ка лег 

з СТБ, АНТ. Але я ўво гу ле 

больш ана лі тык, чым жур-

на ліст. З вя лі кай па ва гай 

стаў лю ся да доб рых ін тэр-

в'ю е раў, якія мо гуць раз га-

ва рыць су раз моў ні ка, вы цяг-

нуць тое, што ён не хо ча ка-

заць. За та кі мі людзь мі ці ка-

ва на зі раць. Ця пер, на жаль, 

сы шоў з эфір най пра сто ры 

ра сій ска га ка на ла РБК Ігар 

Ві тэль. Як ён рас пыт ваў біз-

нес-элі ту, ра сій скіх чы ноў ні-

каў, лю дзей, якія ве да юць, 

што хо чуць ска заць, і больш 

ні чо га прын цы по ва не ма юць 

на ме ру ад кры ваць! З вя лі кім 

за да валь нен нем за ім са чыў! 

А яшчэ я вы рас на са вец кіх 

пра гра мах. Не за стаў роск-

віт са вец кай між на род най 

жур на ліс ты кі, але на зі раць 

у за пі се за тым жа Аляк-

санд рам Бо ві ным вя лі кае 

за да валь нен не. Ты ра зу ме-

еш, што ён мог і што не мог 

ска заць, але на коль кі дак-

лад на тры маў сваю лі нію. 

Гэ та ад бы ва ла ся ва ўмо вах 

ха лод най вай ны, ка лі тэ ле-

ба чан не бы ло больш чым 

тэ ле ба чан не — го лас уся го 

са цы я ліс тыч на га бло ка. Гэ та 

вель мі скла да на: ве даць так 

шмат, як ён, і ка заць толь кі 

тое, што трэ ба. Сён ня тэ ле-

эфір моц на змя ніў ся: гэ та 

тэм па рытм, агрэ сія, крык лі-

вая кар цін ка, клі па вы ман-

таж, спро ба ўтры маць гле-

да ча з да па мо гай вя лі кіх доз 

шо ку. Так, гэ та нар ко тык, які 

пра цуе, да яго пры вы ка юць. 

Але ёсць ад на праб ле ма: 

пас ля та го як не ка то рыя ка-

на лы «за бі ва юць» гле да чам 

рэ цэп та ры, з імі цяж ка раз-

маў ляць, вы да ваць ім больш 

скла да ныя ар гу мен ты. Та му, 

на мой по гляд, за бы ваць пра 

тое, што ў СМІ ёсць аду ка-

цый ная функ цыя, нель га ні ў 

якім ра зе. Кан цэп цыю за баў-

ляль на га на ві на ва га жан ру, 

ка неш не, ні хто не ад ме ніць, 

яна за пу шча ная ва ўсім све-

це. І сён ня сур'ёз ныя між на-

род ныя ана лі ты кі імк нуц ца 

вес ці ня зму ша ную га вор ку, 

жар та ваць, ска жам, пра 

шэ ры фі нан са вы ры нак, зні-

жа юць план ку скла да нас ці. 

І тут я не ма гу па га дзіц ца з 

па пу ляр ным мер ка ван нем, 

што кан тэнт па ві нен быць 

зра зу ме лы кож на му. Та му 

пра ца ваць трэ ба і з той аў-

ды то ры яй, якая, акра мя за-

баў ляль ных мо ман таў, хо ча 

яшчэ і кры ху аду ка цыі. Мы 

жы вём у све це, дзе пад рас-

та юць дзе ці, у якіх заў сё ды 

быў і ёсць ін тэр нэт. Яны не 

ўспры ма юць кні гу як асноў-

ную кры ні цу ін фар ма цыі. 

Больш за тое, іх дзе ці не бу-

дуць ус пры маць кні гу ўво-

гу ле.

— Ве даю, што кры ні ца 

тва ёй ба га тай эру ды цыі — 

як раз кні гі.

— Пры чым я чы таю іх 

толь кі ў па пя ро вым вы гля-

дзе. За сваё жыц цё ў элект-

рон ным ва ры ян це пры чы таў 

цал кам уся го дзве кні гі — іх 

бы ло прос та скла да на знай-

сці. Сён ня па пя ро выя кні гі — 

гэ та рас ко ша, ад чу ван не ад 

ва ло дан ня якой ёсць не ва 

ўсіх. Але лю дзі прый дуць да 

гэ та га: ша фа з кні га мі ста не 

прад ме там го на ру.

— Коль кі ў ця бе ша-

фаў?

— Вя лі кіх — сем. Дзве да-

ста лі ся ад ма ці, і там, пры-

зна ю ся, я пра чы таў не ўсё. 

Ас тат нія пяць са браў сам, 

там усё пе ра чы та на. Вось 

ма ру, як част ку ад па чын ку 

пры свя чу та му, што ка та ла-

гі зую сваю біб лі я тэ ку, част-

ку яе рас стаў лю так, як мне 

зруч на. Па пя ро выя кні гі на-

да юць чы тан ню зу сім ін шы 

фар мат, ства ра юць пры на-

леж насць да ўжо ма лень-

кай сек ты іх ула даль ні каў. 

Сум на, ка лі ра зу ме еш, што 

кні гі, якія атрым лі ва юць на-

цы я наль ныя прэ міі, ма юць 

уся го 5-ты сяч ны на клад. 

Так, ёсць кні гі, якія вы хо-

дзяць міль ён ны мі ты ра жа-

мі, так зва ны шыр спа жыў, і 

я на ват не ка то рыя з іх чы таў, 

каб зра зу мець, што мне не 

па да ба ец ца.

— Глеб, амаль 20 га доў з 

эк ра на ты рас каз ва еш нам 

пра па лі ты ку. Ці зра зу меў, 

у чым сак рэт па спя хо вас ці 

тых жа па лі ты каў?

— Не як раз я пра ца ваў са 

зды мач най гру пай на ад ным 

ме ра пры ем стве, апыт ваў вя-

лі кую коль касць лю дзей. І на-

пры кан цы па трэб на бы ло не-

вя лі кае ін тэр в'ю са спа да ром 

Ла туш кам, які ця пер пра цуе 

па слом у Фран цыі, — гэ та 

вы дат ны ча ла век і пра фе сі я-

нал, а та ды ён быў мі ніст рам 

куль ту ры. І вось ча су ўжо ня-

ма, усіх за водзяць у за лу, дзе 

бу дзе пра хо дзіць афі цый ная 

част ка. Па вел Паў ла віч ужо 

амаль зай шоў, спы ніў ся ў 

дзвя рах і цярп лі ва ча кае. 

Я пад бя гаю, пра шу: мне па-

трэб на два «сін хро ны» па 

15 се кун даў пра сён няш нюю 

па дзею. І ён дае ка мен та рый 

роў на на столь кі, каб мне ха-

пі ла для двух сю жэ таў. Вось 

гэ та вя лі кі пра фе сі я нал! Так 

што сак рэт — у пра фе сі я на-

ліз ме. На са мрэч мне па шан-

ца ва ла ў ма ёй дзей нас ці. За 

20 га доў на тэ ле ба чан ні мне 

тра пі ла ся вя лі кая коль касць 

вы дат ных су раз моў ні каў, як 

і лю дзей, з які мі да вя ло ся 

пра ца ваць.

Але на КРА ВЕЦ.
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«На са мрэч мне па шан ца ва ла...»
Глеб Лаў роў — ба дай, адзін з са мых 

вя до мых на бе ла рус кім тэ ле ба чан ні 

па лі тыч ных агля даль нікаў. Ула даль нік 

трох «Тэ ле вяр шы няў» і вя ду чы пра гра мы 

«Ма кей і Лаў роў. Пра па лі ты ку» 

на «Бе ла русь 1» рас ка заў, як за ці ка віў ся 

між на род най тэматыкай у адзі нац цаць 

га доў, вы пад ко ва тра піў на тэ ле ба чан не 

ў сям нац цаць, а так са ма пры ад крыў 

не ка то рыя та ям ні цы сва ёй ця пе раш няй 

пе ра да чы.

«Ад не ча ка нас ці я за быў, 
як за вуць Шаў чу ка. 
І па чаў га ра дзіць 
ага род: у нас у эфі ры 
ад мет ны му зы кант, 
ча ла век-ле ген да, лі дар 
куль та вай гру пы 
ДДТ і... так і не ўспом ніў 
яго імя».

«Сён ня тэ ле эфір 
моц на змя ніў ся: гэ та 
тэм па рытм, агрэ сія, 
крык лі вая кар цін ка, 
клі па вы ман таж, спро ба 
ўтры маць гле да ча 
з да па мо гай вя лі кіх доз 
шо ку».

Глеб ЛАЎ РОЎ — 
пра па лі ты ку і ас тат няе

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІІ квар тал або І паў год дзе 2018 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                      на  ІІ квар тал або І паў год дзе 2018 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту 
«Звяз да» на ІІ квар тал або І паў год дзе 
2018 го да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, 
вы ра зай це і да сы лай це да 12 кра са ві ка 
2018 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. мяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 18.04.2018 го да бу дуць 
ра зы гра ны 7 на бо раў са до ва га ін стру мен ту 
No Brand Тар на да і су пер прыз — мі ні куль ты ва тар 
Daewoo Power DAT 1800E. Вы ні кі бу дуць 
апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 28.04.2018 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі 
па 30.06.2018 г. пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы 
на «Звяз ду» на ІІ квар тал або І паў год дзе 2018 г. 
і паш пар та. Пас ля 30 чэр ве ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца 
і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най 
гуль ні «Звяз да» — руп лі вым гас па да рам!» чы тай це ў № 42 
га зе ты «Звяз да» ад 01.03.2018 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 02.03.2018 па 30.06.2018.
Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3211 ад 27.02.2018 г., 

вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«ЗВЯЗ ДА» — «ЗВЯЗ ДА» — 
РУП ЛІ ВЫМ ГАС ПА ДА РАМ!

Проз

         

Пад

     

Х

ні ка, 
а 
3, 

бу дуць 
у мен ту 
 куль ты ва тар 

дуць 
28.04.2018 г.
рэ дак цыі 
ыі аб пад піс цы ад пі ц

!

Мі ні куль ты ва тар Мі ні куль ты ва тар 
Daewoo Power Daewoo Power 

DAT 1800EDAT 1800E


