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Spomienka na nedožitých 100 rokov prof. LadiSLava korbeLa

Len nedávno v roku 2006 sme sa rozlúčili s nestorom slovenskej koleopterológie prof. RNDr. 
Ladislavom Korbelom. Bol to priamy pokračovateľ krátkej dynastie koleopterológie na Slovensku, 
po Jánovi Roubalovi. S ním sa aj stretával a vymieňal si informácie a skúsenosti o chrobákoch 
Slovenska. Profesor Korbel zanechal po sebe niekoľko generácií novodobej (od 60-tych rokov 20. 
storočia) entomológie a osobitne koleopterológie. Beh času je neúprosný a tak sa nám stáva, že pomaly 
zabúdame. Pokiaľ budeme zabúdať, nevieme o sebe, a táto sebeckosť je krehká a zlá. Chceme si výročie 
narodenia (8. 7. 1912) pripomínať na pravidelných bienále Korbelových dní, ktoré sú pokračovaním 
Koleopterologických koloqií od roku 2006.

Čo robiť pre pochopenie minulosti a budúcnosti. Je to egoizmus ducha doby, alebo je spoločnosť 
až príliš otvorená? Popper ju otvoril a Fukuyama ju chcel uzavrieť. Koniec dejín neznamená koniec 
mysli a spomienok, pretože sme spokojní a úspešní teraz. Exodus názorov nemôže opustiť genius 
loci. Zapadli sme do nerovnej cesty tao poznania svojich génov a mémov, historických zoskupení 
kombinácií alel. Pochybovať znamená riešiť a objavovať. To cogito ergo sum, chcem povýšiť na cogito 
ergo dubium. Nemôžem pochybovať o minulosti len pretože ju nepoznám, chcem ju priblížiť a postaviť 
sa na prežité. Tak jednoduché!

Čím intímnejšie poznáme druhého, tým je väčšie riziko hodnotenia a velebenia aj nedostatkov 
a slabostí. Vyprovokovať všetko a rozhádzať čas minulý na prítomný a čas budúci na prítomný. 
Tento čas reálny je prítomný iný čas máme len v mysliach. Pomenovať ulice, stavať pomníky, busty, 
opisovať nové druhy. Thinobius korbeli žije v reálnom čase a vyvinul sa v minulosti. Táto krátka 
úvaha a spomienka ma núti byť kritický voči sebe a za spomienku, ktorá sa nedá organizovať. Musí 
byť spontánna a úprimná. Ako jeden z jeho žiakov chcem navodiť atmosféru úprimnej spomienky na 
nášho a môjho profesora Korbela.

Oto Majzlan

S profesorom Korbelom pri káve a pravidelných rozhovoroch. Foto: O. Majzlan, 10. 3. 2005


