
DIDYSIS HADRONŲ KOLAIDERIS

              Šveicarijoje, netoli Ženevos pastatytas didžiausias 
pasaulyje, 10 mlrd. eurų kainavęs elementariųjų dalelių 
greitintuvas – didysis hadronų kolaideris (jo galingiausio 
greitintuvo žiedo skersmuo – apie 8,5 km). Statybos prasidėjo 
2001, o 2008 prasidėjo įrenginio paleidimo darbai. Kolaideris 
priklauso CERN – Europos branduolinių mokslinių tyrimų 
organizacijai. Pati santrumpa kilusi iš pranc. kalbos: Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire – Europinė branduolinių 
tyrimų taryba. Tai yra didžiausia pasaulyje didelės energijos 
fizikos laboratorija. CERN pastatų kompleksas apima darbo 
kabinetus, konferencijų sales, gyvenamąsias patalpas, valgyklas, 
gamybines patalpas, laboratorijas ir elementariųjų dalelių 
greitintuvus, kurie yra antžeminiai ir požeminiai, iki 100 m 
gylio. Juos aptarnauja didelis būrys aukštos kvalifikacijos 
mokslo ir technikos darbuotojų. 

                  Be abejo, visas šis technikos stebuklas daro įspūdį.  
Tačiau  jis kelia ir kai kurias mintis. Suprantama, aukštai 
išsivysčiusiai civilizacijai būdinga ir aukšto lygio technika. Pvz., 



kai kurios civilizacijos naudojasi didžiuliais (motininiais) kelių km. 
ilgio erdvėlaiviais. Tačiau mūsų atveju turime itin sudėtingą 
mokslinio tyrimo įrenginį, kurio tikslas – atskleisti elementariųjų 
dalelių dėsningumus. Tokia gigantomanija atspindi gilią krizę, 
kurią fundamentinė fizika išgyvena jau apie šimtą metų. Šis 
fizikinės realybės tyrimo principas visiškai ignoruoja tobuliausią ir 
jokių lėšų nereikalaujantį pažinimo instrumentą – žmogaus 
sąmonę, kuria, beje, vadovaujasi visos išsivysčiusios nežemiškosios 
civilizacijos. Tačiau mes paradokso čia neįžvelgiame, nes žinome, 
kad visa žmonija valdoma ir pagr. šio valdymo principas – 
sąmonės slopinimas. 
       Kelia abejonių ir kolaiderio “dėka” padaryti pastarųjų metų 
atradimai: neva juo aptikta dar 1964 teoriškai išpranašauta 
elementarioji dalelė – vad. Higso bozonas. Nenagrinėkime tokio 
abejojimo fizikinių argumentų. Tiesiog paklauskime: jeigu tyrimų 
rezultatas būtų neigiamas, kaip dar būtų galima “atsiskaityti” už 
mokesčių mokėtojų milijardus? O kitas, mūsų nuomone, tokio



brangaus projekto tikslas yra parodyti, kad jokios krizės čia nėra 
ir fizika vystosi teisingu keliu. 
           Tokios išvados kai kam gali pasirodyti nepamatuotos ir per 
daug kategoriškos. Tačiau mes taip nerašytume, jei nebūtume 
susipažinę su šiuolaikinės fundamentinės fizikos krizės priežastimis 
ir nebūtume žinoję, kad šalia oficialiosios fizikos egzistuoja ir 
slaptoji. Šios dvi fizikos skiriasi kaip diena ir naktis. 
           Nedidelis pastebėjimas – veikiantis kolaideris vartoja 180 
MW elektros energijos galią. Tokiai didelei galiai reikia ir 
atitinkamo pajėgumo elektros generatorių. Tačiau jais čia 
nesinaudojama (nors jie ir figūruoja kaip rezerviniai) – kolaiderio 
darbui naudojamos nedegalinės energetikos technologijos, kurios jį 
aprūpina pigia ir ekologiška energija. Šios technologijos buvo 
žinomos dar prieš 100 m., N. Teslos laikais. Šiais laikais jos 
dažniausiai naudojamos slaptose karinėse bazėse, jų egzistavimas 
nuo visuomenės slepiamas, o bandymai jomis naudotis žiauriai 
malšinami. 
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