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Ce se zgodovinarji ne bi zanasali na listinska gradiva in druge vire, ki pravijo, 

da se je Avgustin Malle rodil 5.1.1944 v Brodeh (Loibhal) pod Ijubeljskim prela
zorn, bi nasemu kolegu, vodji Slovenskega znanstvenega instituta v Celovcu, tezko 
prisodili sest krizev na grbi. Ker pa smo omenjeni biografski podatek ze vetkrat 
preverjali, npr. ob uvrstitvi sedanjega jubilanta v Enciktapedija Slavenije in v izbor 
sedemdesetih najpomembnejsih koroskih Siovencev 20. stoletja, je pray in pra
vic no, da recemo IIZa trenutek naj postoji nas dragi Gusll!t:, da mu z voscili 03-
zdravimo tee da si vsaj oa kratko priklicemo peed Dei njegovo dosedanjo zivljenj

sko pot in opravljeno deJo. 

Avgusrin Malle pripada znani generaciji slovenskih gimnazijcev na Plesivcu 

(Tanzenberg), ki je ze maturirala na mladi slovenski gimnaziji v Celovcu. Med 
studijem zgodovine, publicistike in germanistike oa dunajski univerzi je bil 

dejaven tajnik in 1967-69 predsednik Kluba slovenskih studentov, ki se je tedaj 
kalil v ,korotanski aferk 1969-81 je bil odgovorni urednik revije Mtadje. 1973 je 
promoviral z disenacijo .Slovenski tisk na Koroskem 1848-1900. (knjizna objava: 
Die slowenische Presse in Karnten 1848-1900, K1agenfurtiCeiovec 1979, 238 str.). 

Zaposlil se je v novem znanstvenem referatu 2veze slovenskih organizacij na 

Koroskem (2S0) in decem bra 1975 ob ustanovitvi Siovenskega znanstvenega 
instituta (S2!) postal njegov vodja. Ob organiziranju raziskovanja preteklosti in 
sodobnih vprasanj slovenske manjsine v Avstriji je skrbel za zbiranje arhivskega 
in dokumeI1larnega grad iva ter za strokovna sreeanja, med katerimi je posebej 

potrebno ameniti vsakoletne JKoroske kulturne dneve-, ter za objava strokevnih 

spoznanj 0 koroskih Siovencih; 1979 je zasnoval in do 1989 urejal knjizno serijo 
Disertacije in razprave ~ Dissertationen und Abhandlungen. 

V lerih 1975~79, (orej v casu Jugotavljanja manjsine« in pripravljanja avstrijske 
manjsinske zakonodaje, je bil Avgustin Malle tudi podpredsednik 250. Ker je ta 
osrednja organizacija koroskih Siovencev poleti 1989 prenehala financirati insti
tut, je eez leta dni skrb za 52I, obnovljen v nekaj manjsem obsegu, formal no pre· 
vzelo novo drustvo, dejansko pa predvsem Malle sam. Ne da bi kaj zgresili ali se 
izpost3vili prehudim zameram poklicnih kolegov, lahko zanj sedaj recerno, da je 
najboljsi poznavalec zgodovine koroskih Siovencev pa tudi njihovega sedanjega 
poloiaja. 

Ce namret brkljas po bibliografijah in racunalniskem spletu, pod Avgustin, 
Augustin ali cele Gust! Malle najdes par sto naslovov clankov, razprav, rnonografij 
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in zbornikov, v katerih je predstavil poglavja iz razvoja slovenskega koroskega 
tiska, solstva, kulture, zadruznistva in bancnistva, cerkvenega zivljenja, manj
sinske organiziranosti ter raznarodovalne politike. Th je se vee poglobJjenih 
biografij, nekaj sintetienih pregledov za zadnje poldrugo stoletje ali posamezna 
historiena podobdobja, kakor tudi za sodobno problemaliko polozaja koroskih 
Slovencev. Tako v krogu slovenskih kot avstrijskih zgodovinarjev Malle slovi po 
natancnosti in zanesljivosti; njegove sodbe so argumentirane, podprte z rezultati 
obsirnega arhivskega dela in najboljsim pregledom nad novo strokovno lile
raturo. Ceprav ni delal univerzitetne kariere, je tetko najti diplomsko ali dok
torsko delo 0 koroskih Slovencih, ne da bi pri njegovem nastajanju tako ali dru
gace sodeloval tudi Gusd in/ali S2!. 

Po vee selitvah je zadnja leta sedez S2! v celovskem Mladinskem domu, za 
katerega gradnjo je Malle skrbel; od 1991 je tudi predsednik Slovenskega solskega 
drustva. Ne smemo spregledati tudi njegovega uredniSkega del a pri Nasih raz
gledih in Enciklopediji Slovenije. Se vedno pa je clan uredniskega odbora nasih 
Razprav in gradiva - Treatises and Documents, v kalerih je objavil vee razprav, kar 
velja tudi za predhodno stevllko. Tako tudi iz .sebienih, razlogov nasemu jubi
lantu zelimo se mnogo zdravih in plodnih let ter nadaljnjega prijateljevanja z 
nami! 

Janez Stergar 




