Jubileji

Dr. Dušan Biber — šestdesetletnik
Le kdo bi vedel, kakšno življenjsko pot so Dušanu Bibru 25. maja 1926
določile rojenice. Za gotovo mu niso kakšnega duhovniškega stanu, saj se je
rodil v sokolski družini in je tudi v otroških letih telovadil pri Mladem Sokolu
v Ljubljani. Trgal je hlače po šolskih klopeh osnovne šole Ledina v Ljubljani
in nato tudi tam obiskoval klasično gimnazijo. Ta je bila zanj res prava šola,
saj mu kot mladeniču z izredno dobrim spominom klasični in tuji jeziki ter
družboslovni in humanistični predmeti nikakor niso delali težav. Toda v razme
roma mimo (razmeroma pravim zato, ker je imel opravka s policijskimi oblastmi
zaradi širjenja naprednega lista Srednješolec) šolanje je posegla fašistična
okupacija in Biber se je že poleti 1941 vključil v narodnoosvobodilno gibanje,
in to na šoli v Mladinsko Osvobodilno fronto ter na terenu v Narodno zaščito,
maja 1942 pa so ga sprejeli v Zvezo komunistične mladine Jugoslavije (SKOJ).
V okupatorjevih množičnih racijah konec junija 1942 so zajeli tudi njega in
zanj je karabinjerski tenente (poročnik) vzkliknil: »Bologna!« kar je pomenilo
transport v Gonars in nato še v Monigo. V teh italijanskih koncentracijskih
taboriščih je nadaljeval svoje protiokupatorsko delo, ki se je izražalo v pre
našanju novic, zoprvanju taboriščnim oblastem, krepitvi narodne in odpor
niške zavesti interniranceiv itd.
Komaj je po vrnitvi v Ljubljano poleti 1943 z izpiti za sedmi razred na
klasični gimnaziji nadoknadil leto dni prekinjenega šolanja (osmi razred
je opravil po osvoboditvi), si je že takoj po kapitulaciji Italije zadel na rame
nahrbtnik in se z vlakom odpeljal v Ponikve pri Trebnjem k partizanom.
S Slandrovo, Dvanajsto, Cankairjevo, Petnajsto, Drugo VDV in Levstikovo
brigado je prehodil križem vso Dolenjsko in Notranjsko,, velik del Primorske
in tudi del zahodne Hrvatske. V teh enotah je streljal bolj malo, več se je
bojeval z ostrim peresom in kulturnim delom, čeprav je moral za dva dni celo
v partizanski zapor, ker kot človek brez posluha ni hotel prevzeti naloge, da
bi partizane učil petja. V osvobojenem Novem mestu je 11. septembra 1943 nale
tel na zaboje z arhivskim gradivom divizije »Isonzo« in nato opozoril štab svoje
brigade. V partizanskih arhivskih fondih boš našel precej objavljenih pa tudi
neobjavljenih člankov in reportaž mladega partizanskega novinarja in reporterja. Našel pa boš tudi nekaj dopisov raznih štabov, s katerimi so ga ti iskali,
kakor da bi se venomer kje izgubljal na terenu. Radovednost ga je namreč
gnala vsepovsod, kamor je le mogel priti; nekoč so se nadrejeni zelo hudovali,
ker je nameraval poleteti z zavezniškimi letalci na bombardiranje Avstrije ali
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južne Nemčije. Proti koncu vojne je delal pri štabu baze glavnega štaba JA
za Slovenijo v Biogradu na moru, konec vojne pa je, star komaj 18 let, priča
kal kot pomočnik šefa vojno-civilne propagande pri delegaciji SNOS in glav
nega štaba JA za Slovenijo v osvobojenem Murskem Središču. Po vojni so mu
priznali čin kapetana.
Novinarsko delovanje v narodnoosvobodilnem boju je Bibra usposobilo
za novinarja v svobodi. Pisal in uredruikoval je pri Ljudski pravici in Kmečkem
glasu; pri Ljudski pravici je bil tudi zunanjepolitični urednik in komentator
in verjetno je tam začetek njegovega resnejšega zanimanja za poznejšo zgo
dovinsko znanstveno raziskovanje mednarodnih odnosov stare in nove Jugo
slavije. Vendar je moral prej prehoditi še razmeroma dolgo trnovo pot skozi
t. i. socialistične zapore (precej časa celo s psevdonimom Tone Skerjanc), tudi
prisilno bivanje v bolnišnici za duševne bolezni in kazensko delovno taborišče
v Litostroju, in to pod obtožbo zavzemanja za gnili liberalizem ter brez
kakršnekoli sodne obravnave. Je pa med tistimi, ki zaradi prestanih krivic niso
nehali biti komunisti in aktivni družbenopolitični delavci.
Popolnoma novo obdobje Bibrovega življenja se je začelo po invalidski
upokojitvi, ko se je po nasvetu svojega prijatelja prof. dr. Janeza Kanonija
vpisal na študij zgodovine v Ljubljani in ga tudi 1957. leta končal s prav
dobrim uspehom. Uspel je na natečaju Inštituta za družbene vede v Beogradu
za znanstvene asistente in se 1958. leta v ne ravno ugodnih življenjskih razme
rah, vendar ob dobrem organizatorstvu univ. profesorja dr. Dragoslava Jankoviča začel ukvarjati z jugoslovansko zgodovino med dvema svetovnima voj
nama (že v svoji diplomski nalogi se je lotil takšne teme — balkanskih vojn
v luči slovenske publicistike). Med prvimi večjimi raziskavami, ki jih je
opravljal tudi s pomočjo štipendije UNESCO, je bila tema Nacizem in Nemci
v Jugoslaviji 1933—1941, ki jo je 1964. leta obranil kot doktorsko disertacijo
na Filozofski fakulteti v Ljubljani in je 1966. leta izšla kot knjiga; zanjo je
leto kasneje prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča. Zatem je večino svojega
raziskovalnega dela, tudi v Inštitutu za sodobno zgodovino v Beogradu, kamor
se je preselil 1969. leta, posvetil nemško-jugoslovanskim diplomatskim odno
som, o čemer pričajo nekatere razprave pa tudi zbrano gradivo v omenjenem
inštitutu, vendar celovite in izčrpne monografije ni mogel napisati. Še preden so
mu namreč z zbranih mikrofilmov začeli izdelovati kopije, ga je — morda
po zaslugi ali krivdi(?) Fordove štipendije v Združenih državah Amerike 1967—
1968 (takrat je poleg proučevanja nemških dokumentov o Kraljevini Jugosla
viji zbral mnogo nam neznanega mikrofilmanega nemškega in italijanskega
arhivskega gradiva o Jugoslaviji v drugi svetovni vojni) in dostopnosti britan
skega arhivskega gradiva iz druge svetovne vojne — pritegnila nova velika
tema o britansko-jugoslovanskih odnosih v drugi svetovni vojni in je popolnoma
opustil prejšnje raziskovalno področje. Od jugoslovanskih zgodovinarjev, je
najbrž dr. Biber največ časa prebil v britanskem javnem arhivu (Public Record
Office) v Londonu, pregledujoč, prepisujoč, izpisujoč in kopirajoč (čestokrat
tudi za svoj denar) sila pomembno gradivo britanskih političnih in vojaških
uradov o Jugoslaviji med drugo svetovno vojno. Njegovo zbiranje tega gradiva
je zelo sistematično, o čemer pričajo tudi njegovi pregledi dostopnega in pre
gledanega gradiva iz omenjenega arhiva. Viden rezultat tega njegovega dela
je zlasti na dveh področjih, in to v objavi celih sklopov britanskih dokumentov
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ter v nekaterih razpravah! Poleg treh velikih serij dokumentov, ki jih je
v nadaljevanjih objavljal v zagrebškem Vjesniku u srijedu v letih 1972 in
1973 (Otvorena tajna arhiva britanske diplomacije, Kako je tajna diplomatija
krojila sudbinu nove.Jugoslavije, Nova Jugoslavija u sudbonosnim poratnim
trenucima), in poročil nekaterih britanskih ter ameriških častnikov iz zavez
niških vojaških misij iz Slovenije, ki jih je objavil v slovenskih časopisih, je
1981. leta v slovenskem in srbohrvatskem prevodu objavil zbornik mnogih
pomembnih britanskih dokumentov iz let 1943—1945 o odnosih med narodno
osvobodilnim gibanjem Jugoslavije in Veliko Britanijo na najvišji ravni
z naslovom Tito Churchill strogo tajno, za katerega je prejel nagrado vstaje
slovenskega naroda. V svojih razpravah, ki so bile večinoma referati z znan
stvenih posvetovanj, je obravnaval vprašanje britanskega sodelovanja v držav
nem udaru v Jugoslaviji marca 1941, britansko-jugoslovanska nesoglasja glede
mejnih vprašanj na Primorskem in v Istri ter na Koroškem, odnos britanskih
politikov do jugoslovanske revolucije in Tita, mednarodni položaj Jugoslavije
ob koncu druge svetovne vojne v Evropi itd. Morda smemo vendarle upati
(sam namreč to zanika), da bo nekoliko popustil v svojem »periekcionizmu« in
se bo slej ko prej odločil za celovitejši prikaz bmtansko-jugoslovanskih odnosov
med drugo svetovno vojno. Za tiste njegove zgodovinske razprave, ki jih je
posvetil notranjepolitičnim vprašanjem in dogodkom, med katerimi je največja
o padcu Stojadinovićeve vlade, je značilno, da jih zna izvrstno uokviriti
v mednarodne razmere. Nikakor pa mu ne »ležita« krajevna in regionalna
zgodovina. Bibliografija njegovih objavljenih zgodovinopisnih del ima več kot
sto enot in med njimi je zelo malo takšnih, ki bi se ponavljale (ponatisi itd.).
Ob svojem temeljnem raziskovalnem delu (njegova temeljna raziskovalna
naloga v našem inštitutu je mednarodni položaj Jugoslavije v drugi svetovni
vojni) dr. Biber kot eden najboljših jugoslovanskih poznavalcev arhivskega gra
diva v inozemskih arhivih (glej njegove članke o ameriških, britanskih in
nemških arhivih v Enciklopediji Jugoslavije) in tudi literature nastopa na
mnogih domačih in inozemskih znanstvenih posvetovanjih. Zlasti na medna
rodnih znanstvenih posvetovanjih se izkazuje tudi z dobrim znanjem tujih
jezikov in z velikim smislom ter voljo za razpravljanje. V inozemstvu je med
najbolj poznanimi jugoslovanskimi zgodovinarji najnovejše dobe. Vztrajanje
na načelnih stališčih, prodoma misel, znanstvena kritičnost in tudi oster jezik
pa ga včasih pripeljejo tudi v spore z zgodovinarji, publicisti in novinarji.
Ze od mladih nog sem je dr. Biber tudi aktiven družbenopolitični delavec,
in to v družbenopolitičnih organizacijah, samoupravnih in znanstvenih organih
delovne organizacije, samoupravnih interesnih skupnostih, strokovnih in dru
gih komisijah, uredništvih itd. Od konca 1974. leta dela kot znanstveni svetnik
na Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani in od 1984. leta je tudi
predsednik jugoslovanskega komiteja za zgodovino druge svetovne vojne ter
od 1985 tudi eden šestih podpredsednikov mednarodnega komiteja za zgo
dovino druge svetovne vojne.
Ob šestdesetletnici mu kolegi, sodelavci in prijatelji želimo še mnogo zdra
vih let in delovnih uspehov. Radi bi, da bi uresničil vse svoje načrte in tudi
vse naše dobre želje.
Tone Ferenc
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