
6.00 «Ураль скія пель ме ні». 
Аген ты 0,7.
7.30, 11.15 Се ры ял «Ера лаш».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 М/ф «Плюх».
9.30 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
10.00 М/ф «Ча бу раш ка».
12.00 Ка ме дыя «Ка лі Сан та 
ўпаў на зям лю».

14.00, 23.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
15.00, 1.00 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
16.00 «Ураль скія пель ме ні». 
Сня год ні кі.
19.00 «На ва год ні за до рны юбі-
лей». Кан цэрт М. За до рна ва. 
Част ка 1.
21.00 Ка ме дыя «Так сі».
0.00 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
0.30 «Ла ві мо мант».
2.00 «Тур ба мік сер».
4.30 Ме лад ра ма «Змен лі вас ці 
ка хан ня».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Бла кіт ная стра ла». 
«На ва год няя пры го да». «У ле-
се на ра дзі ла ся ялін ка». М/ф.
10.55 «Са ба ка на се не». Маст. 
фільм.
13.15 Су свет ная прэм' е ра. На-
ва год ні кан цэрт Вен ска га фі-
лар ма ніч на га ар кест ра-2016.
15.45, 0.00 «Пад кі дыш». Маст. 
фільм.
17.00 Ле ген дар ныя кан цэр ты. 
Тры тэ на ры — Пла сі да Да мін-
га, Ха сэ Ка рэ рас, Лу ча на Па-
ва ро ці. Рым, 1990 год.
18.30 «Усе ра сій скі ад кры ты тэ-
ле ві зій ны кон курс юных та лен-
таў «Сі няя Птуш ка». Фі нал.

21.00 «Вя лі кія ка ні ку лы». 
Маст. фільм.
22.30 Ган на Ня трэб ка, Элі на 
Га ран ча, На та лі Дэ сэй, Пётр 
Бе ча ла, Воль га Пе ра цяць ка ў 
га ла-кан цэр це на Мар са вым 
по лі, Па рыж-2014.
1.10 «У сі нім мо ры, у бе лай пе-
не...», «Хто рас ка жа бай ку?», 
«Ух ты, ры ба, якая га во рыць!», 
«— Іш ты, Мас ле ні ца!», «Тры 
сі нія-сі нія во зе ры ма лі на ва га 
ко ле ру...». М/ф для да рос лых.
1.55 «Шу каль ні кі». «Ат лан ты-
да Чор на га мо ра».
2.50 «Джо та дзі Бан до не». 
Дак. фільм.

6.00 Кан цэрт «Ма шы на ча су» 
і гру па «Квет кі».
7.00, 9.40, 11.00, 12.50, 14.50, 
15.40, 17.00, 18.50, 20.50, 
21.40, 23.00, 0.40, 2.30, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія.
7.20 «Зям ля-Па вет ра». Ва ле-
рый Ме ла дзэ. 2002 год.
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час».
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На-
ро джа ныя ў СССР».
12.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «За столь-
ныя пес ні». 2006 год.
13.20 «Зям ля-Па вет ра». Ры-
гор Лепс. 2006 год.
18.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» А. Шыр вінт, 
М. Дзяр жа він.
19.20 «Зям ля-Па вет ра». «Ня-
шчас ны вы па дак». 2002 год.
0.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но...» Ге надзь Ха за-
наў.
1.10 Маст. фільм «Гамб ры нус».
2.45 Кі на ча со піс «Ха чу ўсё ве-
даць!».

5.00 Тэ ніс. Roland Garros. Най-
леп шыя мо ман ты.
6.00 Ве ла спорт. Тур дэ Франс. 
Най леп шыя мо ман ты.
7.00, 12.45, 14.30, 15.45, 19.45, 
23.00, 2.30 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Тур нэ 4-х трамп лі наў.
8.15 Watts! Спе цы яль ны тэ ніс-
ны вы пуск.

9.15 Watts!
11.45, 22.00 Watts! Спе цы яль-
ны сне жань скі вы пуск.
15.15, 0.45 «По гляд знут ры». 
Сі мон Аман.
18.00, 21.15 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту.
1.15, 3.30 Су свет ныя га лы.
2.15 24 га дзі ны Ле-Ма на. Най-
леп шыя мо ман ты.

6.00, 10.00, 17.50, 22.00 Се ры-
ял «Кёрс ці».
6.30 Ка ме дыя «Ця жар ны».
8.00 Ме лад ра ма «Ка хан не і ін-
шыя ка та стро фы».
9.40, 3.00 Се ры ял «Па кет ная 
здзел ка».
10.40 Ка ме дыя «Люб лю тваю 
жон ку».
12.20 Ка ме дыя «Кекс у вя лі кім 
го ра дзе».
14.00, 14.50, 15.40, 20.05, 0.50 
Скетч ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Вя сель ная ве-
ча рын ка».
18.45 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».
20.20 Ка ме дыя «Кас цюм Сан-
ты».

23.10 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
1.10 Ка ме дыя «Вай на гу зі каў».
4.00 Ме лад ра ма «Двое — гэ та 
за над та».

6.00 М/ф.
9.45, 4.40 «Ма роз ка». Маст. 
фільм.
11.10 «Му зыч ны сне га пад».
12.05 «Ста ры но вы дом».
13.50 «Вы ра та ваць Сан ту». 
М/ф.
15.10, 2.15 «Шу кай це жан чы-
ну». Маст. фільм.

18.00 «На ва год ні шлюб».
19.50 «Адзін до ма 3». Ка ме-
дыя.
21.45 «Адзін до ма 4». Ка ме-
дыя.
23.25 «Кар на валь ная ноч». 
Маст. фільм.
0.45 «Гэ та вя сё лая пла не та». 
Маст. фільм.

6.50 Дра ма «Раз ві таль ны квар-
тэт».
8.40 Ме лад ра ма «Эрын Бро ка-
віч — пры го жая і ра шу чая».
10.50 Пры го ды «Пі тэр Пэн».
12.45, 5.00 М/ф «Воб лач на, 
маг чы мыя апад кі ў вы гля дзе 
фры ка дэ лек».
14.20 Дра ма «Ма рыя Сцю-
арт».
16.20 Дра ма «Фі ла ме на».
18.00 Ме лад ра ма «Крок на пе-
рад: Усё або ні чо га».
20.00 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні: Сой ка-пе ра смеш ні ца». 
Част ка І.
22.00 Ме лад ра ма «Даю год».
23.40 Ба я вік «Пра фе сі я нал».
1.40 Тры лер «Без кам пра мі-
саў».
3.15 Ба я вік «Быць Флі нам».

6.20, 2.50 Ка ме дыя «За дву ма 
зай ца мі».
8.10 Ка ме дыя «Па ву лі цах ка-
мо ду ва дзі лі...»
9.25 Дра ма «Па лё ты ў сне і 
на яве».
11.05 Дра ма «Доў гія пра во-
дзі ны».
12.45 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
14.30 Ка ме дыя «Ел кі лах ма-
тыя».
16.10 Ка ме дыя «Ёл кі 1914».
18.00 Ме лад ра ма «Афін скія 
ве ча ры».
19.40 Ка ме дыя «Каў каз ская 
па лон ная».
21.30 Ме лад ра ма «Пяць ня-
вест».
23.25 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
1.10 Тры лер «Уце ка чы».
4.15 Тра гі ка ме дыя «Ша лё ная 
да па мо га».

6.00, 17.10, 3.45 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
6.50, 13.50 Гуль ні ро зу му.
7.10 Па пу ляр ная на ву ка.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Ле дзя ная да ро га.
8.45 Не па кор лі вы вост раў.
9.30, 14.10, 19.30 Не звы чай-
ныя про мыс лы.
10.20, 14.50 Тэх аскі ўлоў.
11.00 Раз ба га цей або па мры 
на ка паль ні.
11.50 Ша ша праз пек ла.
12.35 Бу даў ні чая лі ха ман ка.
15.40 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы 
Юр ска га пе ры я ду.
16.25 Най буй ней шыя жы вё лы 
ўсіх ча соў.
18.00 Стра ча ная рэ лік вія 
Хрыс та.
18.40 Культ Ма рыі.
20.15, 21.45, 1.30, 5.15 Сі ла 
пле мя.
21.00, 0.45, 4.30 Ін стынкт вы-
жы ван ня.
22.30 Карс та выя ва рон кі.
23.15 Ува рван не на Зям лю.
0.00, 2.15 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.
3.00 Фа шысц кі ла гер смер ці.

8.00 Ід рыс Эль ба: без тар ма-
зоў.
8.50 Ды на ма — не ве ра год ны 
ілю зі я ніст.
9.45, 21.30 Як гэ та ўстро е на?
10.10, 21.00 Як гэ та зроб ле на?
10.40 Га раж нае зо ла та.
11.35, 7.10 Вы жыць ра зам.
12.30 Трой.
16.10 Раз бу раль ні кі ле генд.
22.00 За ва я ван не но вых зя-
мель.
23.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
0.00 На краі Аляс кі.
1.00 Ды на ма — не ве ра год ны 
ілю зі я ніст.
2.00, 4.50 Пра па жы на про даж.
3.00 Ма хі на та ры.
4.00 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
4.25 Са праўд ныя афе рыс ты.
5.35 Да рож ныя каў боі.
6.25 Ня бач ныя све ты.

8.00 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на свя та 
Пра свя той Ба га ро дзі цы Дзе вы 
Ма рыі.
8.10 Ка ме дыя «Ёл кі».
9.30 Ка ме дыя «Ёл кі 2».
11.15 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
12.00, 15.00 На ві ны.
13.15 Ме лад ра ма «На ва год-
няе дзя жур ства».

15.10 Га лоў ная Ёл ка Кра і ны. 
На ва год няе даб ра чын нае свя-
та для дзя цей з удзе лам Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
А.Р. Лу ка шэн кі.
16.25 Ме лад ра ма «Не рэ аль-
нае ка хан не».
18.00 Ка ме дыя «Ёл кі 1914».
20.00 «БТшні кі». Тэ ле фільм 
АТН да 60-год дзя Бе ла рус ка-
га тэ ле ба чан ня.
21.00 Па на ра ма.
21.30 Ка ме дыя «Ка хае не ка-
хае».
23.05 Ка ме дыя «8 но вых спат-
кан няў».
0.30 Ме лад ра ма «За два кі-
ла мет ры ад Но ва га го да».

6.45 Маст. фільм «Ёл ка».
8.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
8.05 «Пра во дзім Год мо ла дзі». 
Му зыч на-за баў ляль нае шоу.
8.45 «Но вы год на «Двой цы». 
Му зыч на-за баў ляль нае шоу.
9.30 Ка ме дыя «Адзін до ма».
11.05 Ка ме дыя «Адзін до ма 2: 
За кі ну ты ў Нью-Ёр ку».
13.05 «Ву ліч ная ма гія». Рэ алі-
ці-шоу.
13.35 Ка пей ка ў ка пей ку.
14.05 «Арол і Рэш ка. Шо пінг». 
Стайл-шоу.

15.00 Маст. фільм «Пас ля-
заўт ра».
17.00 «Ву ліч ная ма гія». Рэ алі-
ці-шоу.
17.30 Ка ме дыя «Адзін до ма 3».
19.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
19.25 Ка ме дыя «Адзін до ма 4».
21.10 Фільм-ка та стро фа 
«2012».
23.40 Се ры ял «Шу каю ня вес-
ту без па са гу». 1—2-я се рыі.

8.05, 11.45, 18.10, 0.05 «Ка-
лей да скоп».
8.25 Да 60-год дзя Бе ла рус ка га 
тэ ле ба чан ня. «Свят ло да лё кай 
зор кі». Пер шы дык тар Бе ла-
рус ка га тэ ле ба чан ня Та ма ра 
Паў лаў на Бас тун.
8.50 «Ле дзя ная ўнуч ка». Каз-
ка.
10.05 Да 60-год дзя Бе ла рус ка-
га тэ ле ба чан ня. «Свят ло да лё-
кай зор кі». Па мя ці рэ жы сё ра 
Вік та ра Ша вя ле ві ча.
10.30 «На ва год нія пры го ды 
ў лі пе ні». Каз ка.
12.00, 18.25, 0.20 «Раз мо вы 
пра ду хоў нае».
12.10 Да 60-год дзя Бе ла рус ка-
га тэ ле ба чан ня. «Свят ло да лё-
кай зор кі». Па мя ці сцэ на рыс-
та, дра ма тур га і кі на рэ жы сё ра 
Аляк санд ра Гут ко ві ча.
12.35 «Я за ня ты, у мя не ёл кі!» 
Дак. фільм.
13.20 «На ва год няя SMS-ка». 
Мю зікл.
15.10 «Ка хан не яшчэ быць 
мо жа...» Ме лад ра ма.
16.45 «Дзя куй вам!» На ва год ні 
кан цэрт Эдзі ты П'е хі.
18.35 Да 60-год дзя Бе ла рус-
ка га тэ ле ба чан ня. «Свят ло 
да лё кай зор кі». Кі на рэ жы сёр 
Люд гар дас Гед ра ві чус.
19.05 «Імя ні ны». Ка ме дыя.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Му зыч ны сне га пад». 
Фільм-кан цэрт.
21.55 Да 60-год дзя Бе ла рус-
ка га тэ ле ба чан ня. «Свят ло 
да лё кай зор кі». Па мя ці дык-
та ра Бе ла рус ка га тэ ле ба чан ня 
Ула дзі мі ра Яр ко ва.

22.20 «Ту шы це свят ло». Ка-
ме дыя.
23.35 Да 60-год дзя Бе ла рус-
ка га тэ ле ба чан ня. «Свят ло 
да лё кай зор кі». Па мя ці за слу-
жа на га дзея ча мас тац тваў Бе-
ла ру сі, дык та ра Бе ла рус ка га 
ра дыё і тэ ле ба чан ня Ула дзі мі-
ра Ша лі хі на.

7.35 Бас кет бол. НБА. «Да-
лас» — «Гол дэн Стэйт».
9.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
10.30 Бас кет бол. НБА. «Х'ю-
стан» — «Гол дэн Стэйт».
12.20 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Baby Cup.
14.25 Між на род ныя спа бор ніц-
твы па тан ца валь ным спор це 
«Allіance Tropfy».
18.30 На шы пе ра мо гі-2015. 
Ха кей.
19.00 На шы пе ра мо гі-2015. 
Бія тлон.
19.30 На шы пе ра мо гі-2015. 
Еў ра пей скія гуль ні ў Ба ку.
20.00 На шы пе ра мо гі-2015.
20.30 Свет анг лій скай прэм' ер-лі гі.
21.00 Змя ша ныя адзі на бор ствы. 
23.00 На шы пе ра мо гі-2015. 
23.25 На шы пе ра мо гі-2015. 
Футбол.

АНТ Пят ні ца 1 сту дзе ня
7.00 «Дыс ка тэ ка 1980-х».
8.00, 1.00 «Пер шы Хут кі».
9.30 Ка ме дыя «Іро нія лё су, 
або З лёг кай па рай!».
12.45 Ка ме дыя «Каў каз ская 
па лон ная, ці Но выя пры го ды 
Шу ры ка».
14.10 Маст. фільм «Бе ла-
снеж ка: помс та гно маў».
16.00, 20.30 На шы на ві ны.
16.15 Ка ме дыя «Іван Ва сіль-
е віч мя няе пра фе сію».
17.55 «Клуб Вя сё лых і Зна-
ход лі вых». Су стрэ ча вы пуск-
ні коў.
20.50 «Кроп ля ў кроп лю». Фі-
нал.
0.20 «Ле ген ды Lіve». «Му мій 
Троль».

6.35 «Ле ген ды Рэт ра FM». 
Леп шае.
8.35 Фільм-каз ка «Пры го ды 
Бу ра ці ны».
10.50, 0.20 Ка ме дыя «Кар на-
вал».
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
13.40 «Тай ны бла кіт ных агень чы-
каў». Да ку мен таль ны пра ект.
14.30 Ка ме дыя «Іро нія лё су. 
Пра цяг».
16.40 «Хо ра Шоу» на Но вы 
год».
17.55 Маст. фільм «Дзе ці 
шпі ё наў».
20.00 Фан тас ты ка «Мат ры-
ца».
22.20 Ле ген ды Рэт ра FM». 
Леп шае.

6.20 Маст. фільм «Ня бес ныя 
лас таў кі».
8.40 «На ва год няя SMS-ка», 
му зыч ная каз ка.

10.45 Леп шыя клі пы СНД. Тан-
чаць усе!
12.30 Кан цэрт «Усе хі ты Гу-
ма ра».
14.25 Маст. фільм «Ля ту чая 
мыш».
16.50 Маст. фільм «Рым скія 
ка ні ку лы».
19.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
19.15 Маст. фільм «Бін га 
Бон га».
21.10 Дыс ка тэ ка 80-х.
23.55 Маст. фільм «Зі та і Гі та».
2.50 Маст. фільм «Ня бес ныя 
лас таў кі».
5.10 М/ф.

5.50 Мю зікл «Ля ту чая мыш».

8.30 «Леп шыя пес ні». Свя-
точ ны кан цэрт з Дзяр жаў на га 
Крам лёў ска га па ла ца.
11.00 «Сме ха на сталь гія».
11.30 «Снеж ная ка ра ле ва». 
М/ф.
12.45 «Снеж ная ка ра ле ва-2. 
Пе ра за ма роз ка». М/ф.
14.00, 20.00 Вест кі.
14.10 Маст. фільм «Ад ной чы 
ў Но вы год».
15.50 «Пес ня го да». Част ка 
пер шая.
18.25 «Гу мар го да». Част ка 
пер шая.
20.35 Маст. фільм «Хтось ці 
губ ляе, хтось ці зна хо дзіць».
23.40 Ка ме дыя «Ёл кі».
1.05 Ка ме дыя «Джэнтль ме-
ны, уда чы!».

6.05 Ме лад ра ма «Усё, што 
нам трэ ба...».
9.45 Маст. фільм «Глу хар. 
Пры ходзь, Но вы год!».
11.15 Дэ тэк тыў «Адэ сіт».
14.30, 16.20, 19.20 Се ры ял 
«Па ву цін не».
16.00, 19.00 Сён ня.
1.10 Ба я вік «Зі мо вы кру із».

9.00, 14.15, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 Мульт па рад. «Снеж ная 
ка ра ле ва».
10.10, 13.00, 14.00, 15.55, 
18.25, 19.35, 20.55 «Хат няя 
кра ма».
10.25 Ка ме дыя «Ча ра дзеі».
13.15 Се ры ял «Ге роі».
14.20 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
16.10 Мульт па рад.
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
17.00 Ка ме дыя «Ес ці па да-
дзе на».
18.30 Се ры ял «Ка хан не ім пе-
ра тры цы».
19.45 Се ры ял «Біб лі я тэ ка-
ры».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Ка ме дыя «Лу зер».
23.00 «Хо бі + TV». Рэ алі ці-шоу 
«Свой фер мер».
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У ЧЫМ СІ ЛА, 
ДАРТ?

Аб рэ кор дах сё ма га эпі зо ду 
кас міч най са гі «Зор ныя вой ны» 
па ча лі га ва рыць за доў га 
да яго вы ха ду на эк ра ны. І фільм 
ужо з пер ша га ўік-эн да 
ў кі на тэ ат рах па чаў па цвяр джаць 
най больш ап ты міс тыч ныя 
пра гно зы, якія да ва лі ана лі ты кі 
кі но. За вы хад ныя з 18 па 20 
снеж ня «Абу джэн не Сі лы» 
за ра бі ла ў кі на тэ ат рах ЗША 
і Ка на ды не ве ра год ныя $238 млн, 
а агуль на су свет ныя збо ры 
перавысілі паў міль яр да! І гэ та 
яшчэ без улі ку прэм' е ры ў Кі таі, 
якая ад бу дзец ца ў на ступ ным 
го дзе 9 сту дзе ня, па коль кі лі міт 
на га лі вуд скае кі но ў гэ тай кра і не 
за 2015-ты ўжо быў вы чар па ны. 
А ў кі на тэ ат рах Мін ска, 
па вод ле звес так ста ліч на га 
«Кі на ві дэа пра ка та», но вая част ка 
кас міч най са гі за ра бі ла 
3 міль яр ды 41 міль ён бе ла рус кіх 
руб лёў, уста ля ваў шы но вы 
ка са вы рэ корд. Ужо зра зу ме ла, 
што сё мыя «Зор ныя вой ны» 
ў агуль ным за лі ку, хут чэй 
за ўсё, змо гуць апя рэ дзіць 
«Свет Юр ска га пе ры я ду» 
($1,669 млрд), які зай мае трэ цяе 
мес ца па збо рах за ўвесь час. 
А пер шыя два мес цы — 
у філь маў Джэй мса Кэ ме ра на: 
«Ты та нік» за ра біў у пра ка це 
$2,18 млрд (з улі кам 3D-вер сіі), 
а «Ава тар» — $2,78 млрд.

Па гля дзець «Абу джэн не Сі лы» 
ча ла ве ку, які да гэ туль не ба чыў 
«Зор ных вой наў» (так-так, ёсць і 
та кія!), ужо мож на на ват з прос тай 
ці каў нас ці: з-за ча го столь кі шу му? 
Дык вось, спе цы яль на для тых, хто 
блы та ец ца ва ўсіх гэ тых ім пе ры ях, 
джэ да ях, кло нах, сіт хах і Да рт Вей-
дэ ры, не вя лі кі спіс фак таў пра сла-
ву тую кас міч ную са гу, пры ду ма ную 
Джор джам Лу ка сам.

1. Пер шы эпі зод вый шаў у 1977 
го дзе пад наз вай «Зор ныя вой ны», 
пры чым у тыт рах ад ра зу інт ры гу ю ча 
па зна ча ла ся — «Эпі зод ІV». У 1980 і 

1983 га дах з'я ві лі ся яшчэ два эпі зо-
ды, што ўвогуле скла ла тры ло гію. У 
1999 го дзе ў пра кат вый шаў фільм 
«Зор ныя вой ны. Эпі зод І: Скры тая 
па гро за», з яко га па ча ла ся яшчэ 
ад на тры ло гія, якая апа вя дае пра 
пе рад гіс то рыю пер шай (так зва ны 
сік вел). У са ка ві ку 2015-га жур на-
ліс там па ве да мі лі, што ў 2017 го дзе 
ўба чыць свет вось мы фільм.

2. Га лоў ны эле мент усіх сю жэ-
таў эпа пеі — энер ге тыч нае по ле пад 
наз вай «Сі ла». Гэ тае по ле мо гуць 
кант ра ля ваць толь кі тыя, хто да сяг-
нуў пэў на га ўзроў ню ду хоў на га раз-
віц ця. Обі Ван Ке но бі, адзін з са мых 
вя до мых пер са на жаў філь ма, у ІV 
эпі зо дзе апіс ваў Сі лу як «по ле, якое 
ства рае ўсё жы вое, якое акру жае 
нас, пра ні кае праз нас і звяз вае кож-
ны ку ток га лак ты кі адзін з ад ным». 
У Сі лы ёсць цём ны і свет лы ба кі. 
Свет лы ад каз вае за ра шу часць, 
сме ласць, стой касць, ства рэн не 
све ту і раў на ва гі, а цём ны — за 
смерць і стра хі.

3. Джэ даі — гэ та ры ца ры, якія 
аба ра ня юць свет лы бок Сі лы. Іх га-
лоў ная зброя — сла ву ты свет ла вы 
меч з ля зом з чыс тай энер гіі. Джэ-
даі па чы на лі на ву чан не з ран гу «юн-
лінг», а за тым ста на ві лі ся вуч ня мі 
во пыт на га джэ дая і атрым лі ва лі 
ста тус «па да ван», а ў кан цы — ранг 
ры ца ра-джэ дая.


