Ernest Simoni

Dve leti po tem srečanju je preizkušenega 88-letnika papež
imenoval za kardinala. Ko novim kardinalom podeli rdeče pokrivalo, reče: »Sprejmite rdeče pokrivalo kot znamenje kardinalskega dostojanstva, ki pomeni, da morate biti pripravljeni
vse do prelitja krvi trdno prispevati k porastu krščanske vere,
miru in spokojnosti Božjega ljudstva ter svobodi in širjenju svete rimske Cerkve.« Te besede za Ernesta ne predstavljajo obljube za prihodnost, ampak povzetek celotnega njegovega življenja. Njegov škrlat je rdeč od že prelite krvi za Kristusa in za
brate v zaporih in rudnikih.

MIMMO MUOLO

Tirana, 21. september 2014. Ne zgodi se pogosto, da bi videli papeža v javnosti ganjenega do solz. Ta dan je papež Frančišek v tiranski stolnici poslušal pričevanje ostarelega duhovnika
Ernesta Simonija, ki je preživel kruto preganjanje komunističnega režima. »V dolgem obdobju tiranije ni nikoli vedel, ali je
zbujanje jutro za jutrom blagoslov iz nebes ali nova neskončna
obsodba.« Tako avtor zapiše o trpljenju albanskih kristjanov v
času komunistične diktature Enverja Hoxhe. Režim, ki je bil izredno sovražen veri, je duhovnika aretiral na božični večer leta
1963. Prvotna smrtna obsodba je bila le del sprijenega psihološkega mučenja, ki mu je sledilo tudi ponižujoče prisilno delo v
skadarski kanalizaciji. Dolgih 28 let je Simoni čakal na svobodo. A njegova trdna volja, vztrajanje v molitvi in ponižna vdanost Kristusu niso popustili, zato je tudi danes velik glasnik odpuščanja, sprave in prizadevanja za mir med ljudmi.
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Obisk papeža Frančiška v Tirani 21. septembra 2014 ne
glede na časovno oddaljenost še vedno prinaša dobre
učinke. Na nekatere smo upali in jih pričakovali, kot je
npr. obnovljeni apostolski in misijonarski zagon naših
duhovnikov, redovnikov in laičnih vernikov; drugi so
bolj nepredvidljivi, v značilnem slogu Svetega Duha, ki
veje, kjer in kadar hoče. Med slednje z veseljem štejem
tudi to knjigo, za nastanek katere je bil povod prav ta
obisk. Čutim, da se moram zahvaliti založbi Paoline, ki
si je zanjo močno prizadevala. Hvaležen sem tudi avtorju, novinarju Avvenira Mimmu Muolu, ki jo je napisal z
občutkom in v jasnem slogu. Tistega septembrskega dne
je bil Muolo v Tirani, saj ga je njegova časopisna hiša poslala, da bi sledil papeževemu obisku. Osebno je doživel
objem med svetim očetom in starim duhovnikom, Ernestom Simonijem. Njega in sestro Marijo Kaleta iz reda
stigmatink smo izbrali kot pričevalca vere, da bi skupaj
pripovedovala o strašnem mučeništvu naše Cerkve pod
komunistično diktaturo.
Papeževa gesta, njegove solze, ki jih je izzvala spontana ganjenost, stojijo na izvoru te knjige. Mi pa smo seveda veseli, da se še naprej govori o Albaniji, o njeni zgodovini, o našem cerkvenem občestvu in o papeževem obisku prek pripovedi o življenju Ernesta Simonija, ki se že
na prvi pogled kaže kot izreden pričevalec za vero.
Pričujoča knjiga prihaja ob posebno primernem času,
saj je Ernest edini še živeči duhovnik, ki je bil priča ko5

munističnega preganjanja. Res je tu še Gjergj Simoni, ki
je bil prav tako dolgo časa v zaporu, a je bil v tistem času
še laik. Preganjali so ga, ker je bil brat duhovnika (Zefa
Simonija, ki je kasneje postal škof). Gjergj je bil posvečen leta 1991, po nastopu svobode. Prve dni septembra
2015 mi je podaril kovček zelo majhnih dimenzij, ki je
vseboval monštranco, majhne kelihe, relikvijo sv. križa,
majhne svečnike in blago za okras duhovniških oblačil.
Kovček je v času diktature zakopal in ga tako rešil pred
uničevalnim besom komunistov. Zdaj je skupaj z drugimi najdbami, ki jih nosijo ljudje z bolj ali manj podobnimi zgodbami, razstavljen v škofijskem muzeju, ki ga pripravljamo v Skadru.
Na nek način je torej Ernest Simoni edinstven lik, neizmerno bogastvo in dar neprecenljive vrednosti za albansko Cerkev, še posebej za škofijo Skadar - Pult. Z njim
sem povezan tudi iz osebnih razlogov. Kot bo povedano
na straneh, ki sledijo, je bil Ernest rojen v kraju Troshani
(Lezhë), kjer sem bil župnik, ko me je avgusta 1993 minister province reda manjših bratov, ki sem ji izvorno pripadal, poslal kot misijonarja v Albanijo. Čeprav sta bila
čas in okolje globoko drugačna, sem na nek način hodil
po njegovih stopinjah, dihal ozračje, v katerem se je v
najzgodnejši dobi v svoji družini oblikoval kot človek,
obiskal sem kraje in okolico, ki so mu najbolj ljubi. To ga
še bolj približuje mojemu srcu škofa in pastirja.
V tem času sem imel priložnost spoznati in živeti v
bratstvu s še dvema frančiškanoma. Oče Leon Kabashi
in oče Konrad Gjolaj (prvi je bil v zaporu, drugi na prisilnem delu) sta z menoj živela štiri leta. Zame je bila to
zelo močna izkušnja, tako duhovno kot človeško, ko sem
jima služil, skrbel zanju in jima pomagal. Zato lahko rečem, da sem na nek način živel z mučenci, kar je zame
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dar neprecenljive vrednosti, za katerega se vsak dan zahvaljujem Bogu.
Danes je položaj v Albaniji globoko drugačen. V času
papeževega obiska je bilo veliko sodelovanja, tudi na
ekonomski ravni, z državnimi organi, županom Tirane
in občino. Poleg tega so mnogi podjetniki in številni preprosti verniki darovali svoj prispevek. Toda Ernest jim je
pomagal, da ne bi pozabili strani, ki je v nevarnosti, da
se pozabi, čeprav sega le nekaj desetletij nazaj, kar je v
veliki knjigi zgodovine praktično včeraj. Nevarnost prihaja s pritiski sekularizacije, ki spremlja ekonomski razvoj in se začenja pojavljati tudi v albanski družbi.
Spomin na mučence je naše življenje, oživljajoča limfa
cerkvenega telesa in to mora tudi ostati. Kri, ki so jo prelili, je resnična hrana za razvoj vere in občestva. Zato
smo pospešili tudi delo – kolikor je seveda odvisno od
nas – na postopkih za beatifikacijo in kanonizacijo. Julija 2015 smo vložili positio na Kongregacijo za zadeve svetnikov: dva zvezka s skupno dva tisoč petsto stranmi, ki
opisujejo skrajno žrtev osemintridesetih mučencev v komunističnem obdobju (Božji služabniki monsinjor Vinçenc Prennushi in sedemintrideset sotrpinov). 5. novembra 2016 smo prejeli milost, da so bili proglašeni za blažene v skadarski katedrali. Pri tem je bil prisoten tudi Ernest, ki je le štirinajst dni kasneje od papeža prejel
kardinalski klobuk. Verniki v Albaniji so vznemirjeno
pričakovali ta trenutek, od tega dneva dalje se lahko obračajo v molitvi na mučence, da bi prejeli njihovo posredovanje in pomoč.
Causa je temeljila na trdni dokumentaciji, ki so jo s
skrbno preiskavo zbrali tudi v državnih arhivih – končno
nič več tajnih – med letoma 2002 in 2010, ko se je končala faza na ravni škofije. V tem času smo predstavili okoli
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osem tisoč strani v albanščini, kasneje prevedenih v italijanščino. Na tem mestu moram spomniti na veliko pomoč zelo zglednega frančiškana iz province Bari - Foggia, patra častitljivega spomina Leonarda Di Pinta. Naj
mu Gospod poplača za zasluge, za vse, kar je storil za
našo Cerkev in naše mučence.
V vmesnem času smo novembra 2015 obhajali petindvajseto obletnico prve maše, ki je, lahko rečemo, označila začetek konca komunističnega režima. To je bil poseben trenutek za našo Cerkev in za albansko ljudstvo:
4. november 1990, ko je na katoliškem pokopališču v
Skadru duhovnik Simon Jubani z drugimi organizatorji,
duhovniki in laiki, obhajal sveto mašo. Prišlo je samo
nekaj sto vernikov, saj so se mnogi bali represalij s strani
policije. Toda ko so videli, da herojsko dejanje na ta zgodovinski dan (od leta 1967 namreč ni bilo javnih obhajanj maše, saj jih je režim strogo prepovedal) ni imelo
posledic, jih je naslednjo nedeljo, 11. novembra, prihitelo
petdeset tisoč, da bi prisostvovali pri evharistični daritvi. Njihovemu zgledu so sledili tudi muslimani, ki so 16.
novembra 1990 ponovno prevzeli mestno mošejo, ki ji
pravijo »svinčena«.
Zgodba, ki jo pripoveduje ta knjiga, nam tako pomaga, da rekonstruiramo vse to: klimo tistih mračnih let,
pa tudi ponovno rojstvo. Ernest Simoni, zgled v svoji trpeči zvestobi Jezusu, je zanesljiv vodnik v spoznavanju,
kaj se je zares zgodilo. Bralec lahko pri njem ceni neuklonljivo moč volje, sposobnost molitve in bližine soljudem, izjemno apostolsko gorečnost in skrajno ponižnost.
»Jaz nisem storil ničesar. Vse je Božje delo,« je vajen ponavljati, ko obnavlja postaje svojega življenja, med njimi
tudi »čudeže«, v katerih vidi Gospodove darove: vse do
zadnjega, ko je dobro prestal operacijo, s katero se je so8

očil avgusta 2015 po možganski krvavitvi. Ta je bila verjetno posledica padca, ko se je udaril v glavo, a se za dogodek ni zmenil, da ne bi zanemaril svojega pastoralnega dela.
Knjiga ne govori le o dolgih letih zapora in prisilnega
dela, ampak tudi o tem, kaj je Ernest delal v svoji starosti, ko je ponovno pridobil svobodo. Koliko kilometrov,
koliko obiskov vasi, razkropljenih po gorah okoli Skadra, koliko potovanj v tujino, da bi obiskal skupnosti albanskih izseljencev po svetu. Kot njegov škof mu pogosto rečem: »Ernest, ne pretiravaj. Zdaj se spočij, veliko si
že prestal, nisi več mladenič.« A mi vedno odgovori: »Ne,
ne, moram iti. Čakajo me za spoved, za mašo, za blagoslov hiš. Ljudje me potrebujejo, predvsem bolni, ki čakajo na besede tolažbe.« Skratka, Simoni ni zmožen stati
pri miru niti zdaj, ko se bliža devetdesetletnici. Njegovo
pričevanje je zaradi tega še bolj izjemno.
Ernest Simoni je odpustil svojim mučiteljem, kot se
bo pokazalo na straneh, ki sledijo. Ne goji zamere do ljudi, ki so mu delali zlo, ki je bilo popolnoma neutemeljeno. Celo moli zanje in pravi, da je usmiljenje nebeškega
Očeta tako veliko, da upa, da bo lahko na nek način zaobjelo tudi človeka, ki se je morda na skrivnem, v svoji
vesti, pokesal za nasilje in zlorabe tistih let.
Takšne drže ne srečamo samo pri protagonistu te
knjige, ampak tudi pri vseh drugih mučencih. Pri nobenem od preživelih, s katerimi sem imel srečo živeti, nisem nikoli slišal niti besedice sovraštva do preganjalcev;
nikoli niso iskali maščevanja. Tudi ko smo prosili državne oblasti za dostop do tajnih dokumentov, smo pojasnili, da ne iščemo imen krivcev, ampak preprosto preiskujemo okoliščine, v katerih je dozorelo mučeništvo; zato
bi lahko imena tudi izločili.
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Nekega dne, ko smo sedeli za mizo, so nekega patra,
ki je bil v zaporu, nekoliko provokativno vprašali: »Kaj
pa bi naredili, če bi v raju, ko boste prišli tja, našli
Enverja Hoxho [albanskega diktatorja]?« Odgovoril je,
ne da bi se zmedel: »Raj je dovolj velik za vse; jaz v enem
kotu, on v drugem!« Zato vam želim, da bi vas to navdihovalo med branjem sledečih strani, ki jih je zapisal
Mimmo Muolo. Odpuščanje sovražnikom, vzajemna
sprava, mir med ljudmi: vse to ni izraz šibkosti, temveč
najpogumnejša izbira, ki jo lahko naredimo.
Angelo Massafra, OFM
nadškof in metropolit škofije Skadar - Pult
predsednik Albanske škofovske konference
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UVOD

Kdo ve, na kaj je pomislil Ernest Simoni, ko ga je papež
objel in so mu pritekle solze pred njim in pred tisočerimi ljudmi, ki so se zbrali v katedrali v Tirani, če ne štejemo vseh, ki so prizor spremljali prek medijev? Kdo ve,
kateri od 11.107 dni zapora in prisilnega dela mu je najprej prišel na misel? Morda dan aretacije, božični večer
leta 1963, morda večer, ko bi moral umreti in so mu z
žico tako močno zvezali zapestja, da se mu je prekinil
pretok krvi. Ali morda prvi dan, ko se je s svetilko v roki
kot eden od sedmih palčkov (a seveda ni šlo za pravljico,
bolj za moro, ki jo je doživljal) spustil v rudnik, v temačne rove, izkopane v drobovje gore, podobne peklenskim
breznom, da bi odslužil kazen, ničesar kriv. Morda dan
osvoboditve, 5. septembra 1990, ko je bil končno spet
svoboden, da je lahko opravljal duhovniško službo, potem ko je prestal svojo kalvarijo. Ta je trajala skoraj
osemindvajset let, na prisilnem delu, kjer je najprej delal
kot zidar, potem kot (pravi) rudar in nazadnje kot komunalni delavec v kanalizaciji mesta Skadar.
Kdo ve? Tam je bil papež, s svojo impozantno postavo
in belo obleko, in z njim Ernest, ki nikoli ni bil prav majhen po postavi, ne kot mladenič, ne zdaj kot starostnik,
a se je zdel kot črna pikica v svojem talarju iz prejšnjih
časov. A gotovo ni bil videti kot palček, če ostanemo pri
zgornji metafori, čeprav so ga v vseh teh letih komunisti
Enverja Hoxhe poskušali v tega spremeniti, pri čemer se
je spremenil v velikana vere. V tem trenutku se je vseeno
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zdel majhen, nebogljen, kot bi bil zdaj še bolj potreben
zaščite kot v dolgem obdobju tiranije, ko ni nikoli vedel,
ali je zbujanje jutro za jutrom blagoslov iz nebes ali nova
neskončna obsodba.
Objem, papeževe solze, aplavz množice, ki je do roba
napolnila katedralo, so povzemali celotno Ernestovo
življenje, vse njegovo trpljenje, ves križ, ki ga je nosil
skozi desetletja tako on sam kot tudi na tisoče in tisoče
albanskih katoličanov. Bila je tudi hvaležnost Bogu, da
je preoblikoval to bolečino in trpljenje v čudovito pričevanje zvestobe Kristusu in Cerkvi, ki jo je v teh trenutkih potrdil tudi papež s svojimi solzami.

Papeževe solze, pričevanje mučencev
Ne zgodi se pogosto, da bi videli papeža v javnosti ganjenega do solz. Toda tega dne v Tirani se je zgodilo prav
to in vsi so ga videli. Celoten dogodek je bil kot velika,
hkrati dramatična in slavnostna freska: pričevanje Ernesta Simonija, papežev objem z ostarelim duhovnikom, ki
je preživel skoraj osemindvajset let v strogem zaporu in
na prisilnem delu, na koncu pa še solze, ki so privrele iz
oči rimskega škofa, kot da bi na najvišji možni ravni potrdile dragocenost tega pričevanja za vso Cerkev.
Papež Frančišek ni jokal le zaradi tega, kar mu je Ernest pravkar pripovedoval, pri čemer je na malo več kot
eno stran lista papirja zgostil svojih več kot osemindvajset let skrajne, herojske in nepokvarljive zvestobe. Jokal
je tudi zaradi tega, kar je videl, ko je s papamobilom zavil na ulice praznične albanske prestolnice.
Jokal je v spomin na obraze in zgodbe mučencev, katerih povečane fotografije so ga spremljale skupaj s pet12

