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(За кан чэн не. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— У ай кі до вар та іс ці, ма ю чы 

доб рую фі зіч ную пад рых тоў ку?

— Не аба вяз ко ва. Да мя не на 

за ня ткі пры хо дзяць хлоп цы і дзяў-

ча ты роз най фі зіч най і ду хоў най 

сі лы. На вед ва юць трэ ні роў кі лю дзі 

з ін ва лід нас цю, адзін юнак на ват 

атры маў чор ны по яс, ма ю чы цяж-

кую фор му ДЦП. Лі чу гэ та да сяг-

нен нем.

— Час та чу е це, што гэ та адзі-

на бор ства — не жа но чы кі ру нак 

ба я во га мас тац тва?

— Ка лі толь кі па чы на ла пра фе-

сій ную дзей насць, ад чу ва ла не да-

вер з бо ку муж чын, але дзя ку ю чы 

пра ца ві тас ці і мэ та на кі ра ва нас ці 

не раз да каз ва ла, што здоль ная 

на мно гае. Па ма іх на зі ран нях, ра-

ней ся род вуч няў бы ло ма ла дзяў-

чат — менш за пяць пра цэн таў ад 

агуль най коль кас ці. З ня даў ня га 

ча су гэ ты па каз чык змя ніў ся — да-

хо дзіць да 40.

— На вош та або па што пры хо-

дзяць у ай кі до?

— Па-пер шае, каб на ву чыц ца 

са ма аба ро не. Але трэ ба ра зу мець, 

што за ме сяц-два асво іць асноў-

ныя ме та ды і тэх ні кі не атры ма-

ец ца. Сты вен Сі гал, на прык лад, 

ад пра цоў ваў тэх ні ку «іры мі-на гі», 

якую дэ ман стра ваў у мно гіх філь-

мах, сем га доў па ча ты ры га дзі ны 

на дзень. Ай кі до да па ма гае і тым, 

хто хо ча стаць больш упэў не ным у 

са бе. А хтось ці зай ма ец ца ім дзе-

ля атры ман ня ты ту лаў і па вы шэн-

ня са ма ацэн кі. Ча сам бы вае, што ў 

пра цэ се на ву чан ня або на ват пас ля 

атры ман ня чор на га по яса ў не ка то-

рых зні кае ма ты ва цыя: усё да сяг-

ну та, а, зна чыць, сэн су пра цяг ваць 

трэ ні ра вац ца ня ма. Зда ра ец ца, што 

мэ та з ча сам змя ня ец ца і сту дэн ты 

за ста юц ца ў спор це. Гэ ты від ба я-

во га мас тац тва па ды хо дзіць і тым, 

хто не лю біць спа бор ніц твы, бо яны 

амаль што не пра вод зяц ца.

— З чым гэ та звя за на?

— Га лоў нае пра ві ла за сна валь-

ні ка ай кі до — за ба ро на на ўсе ві ды 

спа бор ніц тваў. У гэ тым адзі на бор-

стве май стар вы ка рыс тоў вае сі лу 

пра ціў ні ка су праць яго са мо га, сам 

жа за ста ец ца ў ду хоў най раў на ва-

зе. Та кім чы нам, пад час па ядын ку 

ня ма мац ней ша га, усе на роў ных. 

Да рэ чы, ай кі до да па ма гае ад чуць 

гар мо нію ўнут ры ся бе. Ка лі я бы-

ла школь ні цай, мой трэ нер Мі но ра 

Кан эцу ка, тэх ніч ны ды рэк тар бры-

тан скай фе дэ ра цыі ай кі до, ка заў: 

«Дух ай кі до бу дзе заў сё ды аба ра-

няць ця бе». Спа чат ку бы ло скла-

да на ў гэ та па ве рыць, але з га да-

мі за ўва жы ла, што мне шан цуе па 

жыц ці, я аб мі наю ня ўда чы бо кам. 

Не ве даю, якім чы нам гэ та пра цуе, 

але ўпэў не на, што я са праў ды пад 

аба ро най сі лы ай кі до.

— Як час та мож на атрым лі-

ваць да ны?

— Па між атэс та цы я мі ёсць пэў-

ны ча са вы пе ра пы нак: па між пер-

шым і дру гім да на мі — два га ды. 

Пас ля ўсё за ле жыць ад сту пе ні 

пад рых тоў кі і май стэр ства. У ай кі-

до ўсіх да наў дзе сяць: еў ра пей цы ў 

ся рэд нім атрым лі ва юць сем, япон-

цы — во сем ці дзе вяць, дзя ся ты 

ты тул толь кі ў за сна валь ні ка ба я-

во га мас тац тва — Ма ры хэя Уэ сі бы 

і чле наў яго сям'і.

Да рэ чы, атры маць дан або чор-

ны по яс у ай кі до — за да ча ня прос-

тая. Спра ва ў тым, што на пер шых 

кур сах у сту дэн таў шмат сіл, энер гіі 

і жа дан ня трэ ні ра вац ца, а на апош-

нім у не ка га з'яў ля ец ца ра бо та, 

хтось ці аб за во дзіц ца сям' ёй, і ча-

су на спорт за ста ец ца ма ла.

— Якія рас паў сю джа ныя па-

мыл кі бы ва юць у па чат коў цаў?

— Мно гія хо чуць доб рых вы ні каў 

за ка рот кі пра ме жак ча су. Я пе ра-

кон ваю, што спа чат ку яны па він ны 

на ву чыц ца ас но вам, інакш мож на 

атры маць траў мы, са мая рас паў-

сю джа ная з якіх — рас ця жэн не. 

Да рэ чы, дзяў ча ты час цей бы ваюць 

ня ўпэў не ныя ў са бе і ба яц ца па-

даць, іх цяж ка пры му сіць ра біць 

на ват бяс печ ныя эле мен ты.

— Адзі на бор ства на столь кі 

ўвай шло ў ва ша жыц цё...

— Я так на тхнё ная тым, чым зай-

ма ю ся, што на ват пад час ця жар нас-

ці ха дзі ла на трэ ні роў кі, а ў дэ крэт-

ным ад па чын ку бы ла не больш за 

ча ты ры ме ся цы — ха це ла ся хут чэй 

тра піць у за лу. Бы вае, што час ад 

ча су на сту пае эма цы я наль нае вы-

га ран не, зна чыць, трэ ба пе ра клю-

чыць ува гу на неш та ін шае. У ма ім 

вы пад ку гэ та бокс: лю бі мы муж і па 

су мя шчаль ніц тве трэ нер пра па на-

ваў за няц ца гэ тым ві дам спор ту.

— Каб ру хац ца на пе рад па 

жыц ці і ў пра фе сіі, вы...

— Я вы яз джаю на се мі на ры 

тры-ча ты ры ра зы на год, на вед ваю 

кан грэ сы, лет нія шко лы. Ча сам су-

стра каю на та кіх вы яз ных ме ра пры-

ем ствах лю дзей ва ўзрос це 80—90 

га доў — гэ та на дае сіл і дае ма ты ва-

цыю на да лей шае раз віц цё. Імк ну-

ся ўдас ка наль ваць на бы тыя на вы кі, 

па вы шаю ўзро вень май стэр ства і 

да па ма гаю сва ім вуч ням да ся гаць 

пос пе ху ў ай кі до. Ве даю, як цяж ка 

да ма гац ца вы шынь у спор це, та му 

пры ем на, ка лі яны дзе ляц ца да сяг-

нен ня мі са мной, на тхня юц ца пе ра-

мо га мі і ідуць на пе рад.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

8 08 2019 г.
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«Мя не аба ра няе «Мя не аба ра няе 
дух ай кі до»дух ай кі до»

«У гэ тым адзі на бор стве 
май стар вы ка рыс тоў вае 
сі лу пра ціў ні ка су праць 
яго са мо га, сам жа за ста ец ца 
ў ду хоў най раў на ва зе».

БЕЗ ТВА РУ
Усе па мя та юць ад най мен ны ба я вік з эле мен та мі на ву ко вай 

фан тас ты кі і Джо нам Тра вол там і Ні ка ла сам Кей джам у 

га лоў ных ро лях, які вый шаў на кі на эк ра ны ў 1997 го дзе? 

На га даю ко рат ка, што па сю жэ це філь ма спе цы яль ны агент 

ФБР і вя до мы між на род ны тэ ра рыст па мя ня лі ся тва ра мі. 

А по тым кож ны ў но вым аб ліч чы, але з ра ней шай сут нас цю 

пра цяг вае свае спра вы. Ка ра цей, не за блы тай ся — дзе хто. 

(« — Ну, як у вас з дзець мі? — Ста мі лі ся вель мі, 

не вы сы па ем ся, ча су на ся бе ўво гу ле ня ма. — А Ле на як? — 

Ле на — гэ та я. Пе ця вы гля дае яшчэ горш».) І га лоў ная 

за да ча ста ноў ча га ге роя — вяр нуць са бе твар і, ад па вед на, 

доб рае імя. Гэ та я да ча го хі лю? На ву ко вая фан тас ты ка 

ста ла рэ аль нас цю. Я пра ня даў нюю ві рус ную па пу ляр насць 

да дат ку FaceApp, які праз фо та да зва ляе змя няць пол, 

уз рост, ка рэк та ваць пры га жосць. Хто па спеў «са ста рыц ца» 

сам і па гля дзець на зна ка мі тас цяў у га дах? 

Усе пры га жун чы ка мі атры ма лі ся ці толь кі зор кі? 

(«Я не ста ры, у мя не прос та твар він таж ны».)

Усё б ні чо га, гэ тае штуч нае ста рэн не мож на бы ло б раз гля даць 

як чар го вую за баў ку, каб не ад но але... Амаль ад ра зу са з'яў лен нем 

да дат ку па ча лі га ва рыць пра ры зы кі, звя за ныя з ім. Па доб ныя пра-

гра мы збі ра юць ве лі зар ныя аб' ёмы пер са наль ных звес так і ні хто не 

ве дае, як яны бу дуць вы ка ры ста ны ў бу ду чы ні. Ва ры ян таў мност ва: 

ад рэ кла мы да ма ні пу ля ван ня гра мад скім мер ка ван нем на вы ба рах, 

ка жуць спе цы я ліс ты. («У по шу ка вых за пы тах у ін тэр нэ це пе рад уво-

дам тэкс ту трэ ба па пя рэдж ваць лю дзей: «Усё, што вы на пі ша це, бу дзе 

вы ка ры ста на су праць вас у рэ кла ме».) Вось тут са праў ды — як бы ў 

бу ду чы ні не «стра ціць твар»...

Або знай сці 

яго там, дзе быць 

не па він на. Гэ та 

я ўжо пра ін шае. 

Дзя ку ю чы тэх на-

ло гіі DeepFake 

мож на лёг ка і без 

асаб лі вых тэх-

ніч ных на вы каў 

«пры стаў ляць» 

га ло вы зо рак ці 

звы чай ных дзяў-

чат да цел пор на-

акт рыс. Ві дэа ро лі кі ад рэ да га ва ныя на столь кі доб ра, што іх не ад роз-

ніць ад са праўд на га кі но «для да рос лых». («Кож ны раз, ка лі гля джу 

са сва ёй дзяў чы най пар на фільм, мы па чы на ем зай мац ца ка хан нем, 

і я пра пус каю ўсё са мае ці ка вае».) Не бяс пе ка ў тым, што тэх на ло гія 

мо жа быць вы ка ры ста на для шан та жу ці пры ні жэн ня жан чын.

А да да так DeepNude «рас пра нае» дзяў чат праз ней ра сет кі. На 

хлоп цах дае збой, па коль кі не для та го рас пра цоў ваў ся. (« — Мой муж 

лі чыць, што ў яго фі гу ра, як у грэ час ка га бо га. — Ты па тлу мач яму, 

што Бу да зу сім не з Грэ цыі».) Жур на ліс ты пра зва лі яго эва лю цы яй 

вы шэй на зва на га да дат ку DeepFake. Но вы ал га рытм яшчэ пра сцей шы 

ў за сва ен ні — фэй ка вы зды мак мож на зра біць за па ру клі каў. Ка рыс-

таль нік за гру жае фо та ча ла ве ка ў адзен ні, а на вы ха дзе атрым лі вае 

вы яву з аго ле ным це лам. Гэ ты да да так быў уз ла ма ны, і здым кі тра пі лі 

ў ад кры ты до ступ. Ба ла зе, не ўза ба ве аў та ры сэр ві су за кры лі пра ект, 

бо ка рыс таль ні кі па ча лі зло ўжы ваць ім. («По тЕ рял лицо!» Па мя та е це 

гэ ты эпі зод з вы ступ лен ня чэм пі ё наў Най вы шэй шай лі гі КВЗ ка ман ды 

збор най БДУ?)

А не ка то рыя ага ля юц ца доб ра ах вот на. На прык лад, спя вач ка На та-

ша Ка ра лё ва. Усё па ча ло ся з та го, што яе ка ля жан ка па цэ ху Свят ла-

на Ла ба да вы кла ла ў се ці ве зды мак, на якім цал кам го лая блан дзін ка 

ста іць на га ла ве ў ад ной з па пу ляр ных у ёзе асан. На са мрэч гэ та бы ла 

вя до мая аме ры кан ская бло гер ша Nude Yoga Gіrl. Дзяў чы на пуб лі куе 

здым кі, на якіх па зі руе ў роз ных аса нах, але пры гэ тым заў сё ды ха-

вае свой твар. Ка рыс таль ні кі вы ра шы лі, што на фа та гра фіі Ла ба да, 

па куль бло гер ша не аб ві на ва ці ла тую ў пры свой ван ні чу жой сла вы. 

Ка ра лё ва вы ра шы ла па мі рыць апа не нтак і, пры га даў шы цыр ка вое 

мі ну лае, пры бліз на паў та ры ла по зу аме ры кан кі. Зды мак пад пі са ла 

кштал ту «ў свае «ягад ныя» 46 га доў мне не со рам на дэ ман стра ваць 

сваё аго ле нае це ла». Ве да е це, і не па спра ча еш ся — са праў ды ўсё 

на мес цы...

Гэ так жа, як у Джэ ні фер Ло пес, якая ня даў на ад зна чы ла сваё 

50-год дзе. З гэ тай на го ды ўсе зноў за га ва ры лі аб пры га жос ці га лі вуд-

скай спя вач кі і акт ры сы: зга да лі і пра ча роў ную ўсмеш ку на тва ры, і пра 

шы коў ную фі гу ру ў та кім уз рос це. Да рэ чы, дру гім не менш вя до мым 

«тва рам» у Ло пес з'яў ля ец ца як раз «пя тая кроп ка». («Су стра ка юц ца 

Брыт ні Спірс і Джэ ні фер Ло пес. — Пры ві тан не, Брыт ні! Пры ві тан не, 

э-э-э... А ну, па вяр ні ся. А-а! Пры ві тан не, Джэ ні фер!») Са ма юбі ляр-

ка ка жа, што гэ тыя вы гі бы ў яе ад пры ро ды. «У ма ёй сям'і га ва ры лі: 

«У ця бе вя лі кая по па, і гэ та вы дат на!» («Доб рыя зу бы — вы дат ны 

«кар даш' ян».)

Пры бліз на ў гэ ты ж час з га лі вуд ска га ак цё ра Ке ві на Спей сі зня лі 

аб ві на вач ван не ў сек су аль ным да ма ган ні, праз якое ён па зба віў ся 

ро ляў і прэ міі «Эмі». І хоць пі шуць неш та кштал ту та го, што аса да чак, 

маў ляў, за стаў ся, ча ла век па сут нас ці вяр нуў са бе твар, бо сва ёй ві-

ны ён не пры зна ваў. З гэ тай на го ды хо чац ца пры га даць бры тан скую 

акт ры су Зоі Уо на мей кер (Ма дам Трук з «Га ры По тэ ра»), якая не як на 

хва лі ха рас мен ту жар там ска за ла, што кан крэт на яе ні хто ні ко лі не 

да ма гаў ся. І гэ ты факт у свой час крыў дзіў і раз драж няў акт ры су.

Вось та кія ў кож на га праб ле мы. Са сва ім тва рам або без... («Зра біў 

ра зум ны твар — на ву чы ся ім ка рыс тац ца».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

Трэ нер і сту дэнт ка ад пра цоў ва юць тэх ні ку.

Чац вёр та курс ні ца Да р'я Максімава пра во дзіць з гру пай раз мін ку.


