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“Biskup Juliusz, sługa sług Bożych na wieczną rzeczy pamiątkę. 

Ponieważ  tak  Bożym  jak  i  ludzkim  prawem,  szczególnie  w  sprawach
duchowych zaraza symonii została zabroniona i wyklęta a teraz jeszcze dalece
bardziej jest ohydna podczas wyboru papieża, wikariusza naszego Pana Jezusa
Chrystusa, i zgubna dla Kościoła powszechnego, my, którzy za sprawą Pana
przewodniczymy Kościołowi powszechnemu, chociaż niegodni, chcąc, na ile z
Bożą pomocą jesteśmy w stanie,  zbawiennie zatroszczyć się na przyszłość o
powyższe sprawy, do czego jesteśmy zobowiązani, stosownie do potrzeby tak
wielkiego  dzieła  i  wielkości  niebezpieczeństwa,  na  podstawie  rady  i
jednomyślnej zgody naszych braci kardynałów świętego Kościoła rzymskiego,
tą naszą konstytucją, która na zawsze ma zachować swą ważność, apostolskim
autorytetem i pełnią naszej władzy postanawiamy, uchwalamy i ustalamy, że
jeśli  zdarzyłoby  się  (do  czego  Bóg  w  swej  łaskawości  i  dobroci  względem
wszystkich niech nie dopuści), gdy nas albo naszych następców kolejno sam
Bóg  zwolni  z  rządów  nad  Kościołem  powszechnym,  z  powodu  usiłowań
nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego a także ponieważ skłania do tego i namawia
ambicja lub żądza, a będzie się odbywać wybór papieża, biskupa Rzymu i ten,
kto będzie wybrany lub kto inny albo jacyś kardynałowie ze zgromadzenia w
jakikolwiek sposób oddający głos dopuszczą się herezji symonii przed dawanie,
obiecywanie lub przyjmowanie pieniędzy, wszelkiego rodzaju dóbr, zamków,
urzędów  lub  beneficjów  albo  przez  obietnice  i  zobowiązania,  popełnionej
osobiście lub przez kogoś innego albo innych w jakikolwiek sposób i ilekolwiek
razy, nawet jeśli tego wyboru dokonano za zgodą dwóch trzecich lub przez
jednomyślną zgodę wszystkich kardynałów, w jakikolwiek sposób, nawet na
drodze jednomyślnego przyjęcia, gdy nikt nie wyrażał sprzeciwu, nawet jeśli
został dokonany bez liczenia głosów, nie tylko tego typu wybór czy przyjęcie
tym samym jest nieważny i nie daje tak wybranemu czy przyjętemu żadnej
władzy rządzenia w prawach duchowych i doczesnych, lecz nawet przeciwnie,
tak wybranemu czy przyjętemu może się sprzeciwić i zastąpić go z powodu
hańby symonii jakikolwiek kardynał, który uczestniczył w elekcji, jako że to
prawdziwa i niewątpliwa herezja, tak że przez nikogo nie może być uważanym
za papieża. 

Co więcej,  wybrany tak jest tym samym, bez żadnego innego oświadczenia,
pozbawiony  swej  wcześniejszej  godności  kardynalskiej  i  każdego  innego
zaszczytu, kościołów katedralnych, nawet metropolitalnych i patriarchalnych,
klasztorów, sprawowanych funkcji i wszelkich innych beneficjów i dochodów,
które wtedy posiadał tytularnie lub na zasadzie komendy i należy go uważać i
mieć nie za apostoła lecz apostatę, Szymona Maga i herezjarchę oraz uznać za
niezdolnego na zawsze do wszystkich poszczególnych wspomnianych rzeczy. 



Ani też tego typu symoniacka elekcja przez następującą potem intronizację
elekta czy upływ czasu albo nawet przez akt czci wszystkich kardynałów czy
akt posłuszeństwa w żadnym innym czasie niech nie nabierze wartości. I niech
będzie wolno wszystkim kardynałom i każdemu z osobna, także tym, którzy
zgodzili się na tę symoniacką elekcję czy przyjęcie, nawet po intronizacji, akcie
czci czy posłuszeństwa, a także całemu duchowieństwu, ludowi rzymskiemu
oraz  poddanym  z  dzielnicy  św.  Anioła  w  Rzymie,  jak  i  prefektom
jakichkolwiek innych włości Kościoła rzymskiego, kasztelanom, kapitanom i
innym urzędnikom, niezależnie od tego, jakim są związani hołdem, przysięgą i
zobowiązaniem, bezkarnie i kiedy bądź  odstąpić od posłuszeństwa i oddania
względem takiego elekta (choć mimo wszystko pozostają w mocy same nakazy
Wiary  Kościoła  katolickiego  i  posłuszeństwa  wobec  przyszłego  biskupa
Rzymu, który obejmie urząd kanonicznie) i  opuści go jako maga, poganina,
celnika i herezjarchę.

A  dla  jego  zawstydzenia,  jeśliby  uzurpował  sobie  prawo  do  rządzenia
Kościołem powszechnym pod pretekstem takiej elekcji, kardynałowie, którzy
chcieli  się  przeciwstawić  rzeczonej  elekcji,  mogą  wezwać  przeciwko  niemu
pomocy ramienia świeckiego. Odstępujący od posłuszeństwa względem niego,
z powodu odstąpienia nie podlegają restrykcjom w postaci jakiś kar lub cenzur
jako rozdzielający tunikę Pańską. 

Kardynałowie zaś, którzy go tak symoniacko wybrali, mają być bez żadnego
innego oświadczenia pozbawieni swoich stopni, tytułu i godności kardynalskiej
oraz  wszelkich  zaszczytów  patriarszych,  arcybiskupich,  biskupich  i  innych
prałatur, godności i beneficjów, które mieli wtedy tytularnie lub w komendzie,
albo w których, czy do których, będą mieli wtedy prawo, chyba, że od niego
całkowicie  i  rzeczywiście  by  odstąpili  i  zjednoczyli  się  z  pozostałymi
kardynałami, którzy nie zgodzili się na tego typu symonię i jeśli uczyniliby to
w ciągu ośmiu  dni,  odkąd zostali  przez  tych kardynałów skarceni,  o  ile  to
możliwe osobiście lub podanym do publicznej wiadomości obwieszczeniem i
złączyli się z nimi bez udawania i podstępu. A wtedy, jeśli ze wspomnianymi
wyżej  innymi  kardynałami  zjednoczą  się  i  złączą,  zrehabilitowani  i
przywróceni do poprzedniego stanu i do poprzednich zaszczytów i godności,
także kardynalskich, a ponadto kościołów i beneficjów, którymi przewodzili i
które posiadali oraz ponownie w nich umieszczeni i postawieni, tym samym
zostają  uwolnieni  od zmazy tego typu symonii  i  cenzur oraz  wszelkich kar
kościelnych. 

Pośrednicy  zaś,  przekupnie  i  handlarze,  bankierzy,  duchowni  i  świeccy,
jakiejkolwiek  by  byli  godności,  przymiotów  i  stanu,  nawet  obdarzeni
godnością patriarszą,  arcybiskupią czy biskupią lub inną świecką, światową



czy  kościelną,  także  przedstawiciele  czy  posłańcy  jakichkolwiek  królów  i
książąt,  uczestnicy  tej  symoniackiej  elekcji  tym  samym  są  pozbawieni
wszystkich swoich kościołów, beneficjów, prałatur i lenn oraz wszelkich innych
zaszczytów  i  dóbr  a  także  uznani  za  niezdolnych  prawnie  do  podobnych
rzeczy,  a  nawet  czynnie  i  biernie  pozbawieni  prawa  do  testamentu,  a  ich
dobra, tak jakby byli oskarżeni o zbrodnię obrazy majestatu, zostają włączone
i  przeniesione  do  skarbu  Stolicy  Apostolskiej,  jeśli  wspomniani  wcześniej
grzesznicy  byli  urzędnikami  kościelnymi  albo  w  inny  sposób  poddanymi
Kościoła rzymskiego. 

Dobra  zaś  i  lenna  takich  grzeszników  nie  będących  poddanymi  Kościoła,
znajdujące się w posiadłościach osób świeckich tym samym zostaną podobnie
włączone  do  skarbu  świeckiego  księcia,  na  terytorium  którego  byłyby
położone. Tak jednak, że jeśli w ciągu trzech miesięcy od dnia w którym, jak
będzie wiadomym, dopuścili się symonii lub uczestniczyli w niej, książęta nie
włączyliby realnie rzeczonych dóbr do swojego skarbu, odtąd mają one być
uważane za włączone do skarbu Kościoła rzymskiego i takimi tym samym są,
również bez dodatkowego obwieszczenia. 

Dlatego obietnice, zobowiązania czy przyrzeczenia, uczynione kiedykolwiek w
jakikolwiek  sposób,  nawet  przed  dniem takiej  elekcji,  nawet  poza  osobami
kardynałów  przez  kogokolwiek  innego,  w  jakiejkolwiek  postaci  i  formie,
również zaprzysiężone, warunkowe czy ewentualne, i złożone z jakiegokolwiek
powodu w formie  powierzenia,  pożyczki,  wymiany,  wyznania  o  przyjętych
zobowiązaniach,  donacji,  dzierżawy  czy  sprzedaży,  zamiany  albo  mające
postać  jakiejkolwiek  innej  umowy,  także  uczynione  w  większej  formie
Kamerze Apostolskiej,  są anulowane,  nieważne i  niemające mocy prawnej i
nikt na ich podstawie nie może być pozwany, czy pojmany w sądzie czy poza
nim, i wszystkim wolno od nich bezkarnie odstąpić bez żadnego strachu czy
zarzutu  złamania  słowa.  Ponadto,  kardynałowie  uczestniczący  we
wspomnianej  symoniackiej  elekcji,  którzy od takiego elekta odstąpili,  mogą
razem z innymi kardynałami – również z tymi, którzy najpierw zgodzili się z
taka  symoniacką  elekcją,  a  potem  zjednoczyli  się  z  kardynałami
nieuczestniczącymi  w  niej,  jeśli  chcieliby  się  z  nimi  zjednoczyć,  a  w
przeciwnym razie bez nich – w innym terminie mimo wszystko swobodnie, ale
jednak  kanonicznie  zgromadzić  się  na  elekcję  następnego  papieża,  nie
oczekując  innego orzeczenia wyjaśniającego w sprawie elekcji  symoniackiej,
ponieważ zawsze pozostaje w swojej mocy ta nasza obecna konstytucja. Mogą
też ogłosić i zebrać w odpowiednim miejscu nawet sobór generalny, stosownie
do  tego,  co  uznają  za  właściwe,  nie  bacząc  na  konstytucje  i  zarządzenia
apostolskie  a zwłaszcza  Licet  de evitanda discordia świętej  pamięci  papieża
Aleksandra  i  innych  papieży,  naszych  poprzedników,  nawet  jeśli  zostały



wydane na soborach generalnych ani też pozostałe zawierające jakąkolwiek
treść  sprzeczną  z  tym  naszym  pismem.  Wreszcie  nakazujemy  wszystkim
poszczególnym  kardynałom  Kościoła  rzymskiego,  również  przyszłym,  i  ich
świętemu kolegium, aby w czasie wakatu na Stolicy Apostolskiej nie ważyli się
sprzeciwiać  powyższym  decyzjom  albo  przeciw  powyższym  ustaleniom  lub
któremuś z nich coś przedsiębrać, zarządzać, nakazywać albo w jakikolwiek
sposób  coś  czynić  lub  zamierzać,  wyszukawszy  jakikolwiek  pretekst  lub
przyczynę, pod karą ekskomuniki wiążącej mocą samego prawa, której z istoty
rzeczy podlegają, a od której może zwolnić tylko kanonicznie wybrany papież,
z  wyjątkiem  niebezpieczeństwa  śmierci.
Jeśli zaś zdarzyłoby się, że ktoś, świadomie czy nieświadomie, nawet my sami,
próbowałby  w  tych  sprawach  albo  jednej  z  powyższych  spraw  postąpić
inaczej, uznajemy to odtąd za nieważne i daremne. 

Aby zaś treść naszej obecnej konstytucji, dekretu, postanowienia, zarządzenia i
zakazu dotarła do wiadomości wszystkich, chcemy, aby obecne nasze pismo
zostało przybite do drzwi Bazyliki Księcia Apostołów oraz kancelarii, a także w
widocznym  miejscu  na  Campo  di  Fiori i  aby  żadna  inna  uroczystość  nie
musiała  być wymagana i  oczekiwana dla  publikacji  tego pisma,  lecz  by to
przybicie wystarczyło dla uroczystej publikacji i wieczystej ważności. (…).

Dane w Rzymie  w Bazylice  św Piotra  14  stycznia  1505  roku od Wcielenia
Pańskiego, w trzecim roku naszego pontyfikatu.

Juliusz II.”

Tekst łaciński:



 Capitulum I

Cum tam divino quam humano iure in spiritualibus praecipue detestabiliter
sit  simoniae  labes  prohibita,  et  longe  magis  in  electione  Romani  Pontificis
Vicarii  Jesu  Christi  Domini  Nostri,  abominabilis  sit  et  universali  Ecclesiae
perniciosa.  Nos  qui  regimini  eiusdem  universalis  Ecclesiae  (meritis  licet
imparibus)  annuente  domino  praesidemus  cupientes  quantum  cum  Deo
possumus in praemissis pro tantae rei necessitate ac periculi magnitudine, ut
tenemur,  in  posterum  salubriter  providere,  de  fratrum  nostrorum  Sanctae
Romanae  Ecclesiae  Cardinalium  consilio  et  unanimi  consensu  hac  nostra
perpetuo valitura constitutione, Apostolica authoritate et de potestatis nostrae
plenitudine,  statuimus, ordinamus, decernimus, et diffinimus, quod si  (quod
Deus pro sua clementia, et ineffabili bonitate avertat) cotigerit, postquam nos,
vel successores nostros successive ipse Deus ab huiusmodi universalis Ecclesiae
regimine  absolverit:  humani  generis  inimico  procurante,  et  ambitione  vel
cupiditate ad hoc inclinante, seu impellente, electionem Romani Pontificis, ab
eo,  quem eligi  contigerit,  vel  ab aliquo seu aliquibus de coetu Cardinalium
quomodolibet  votum  dantibus  per  simoniacam  haeresim  (in  dando,
promittendo,  vel  recipiendo  pecunias,  bona  cuiuscunque  generis,  castra,
officia, vel beneficia, seu promoissiones et obligationes) commissam, per se, vel
alium, seu alios quomodocunque et qualitercunque (etiam in duarum partium,
vel  omnium Cardinalium unanimi  concordia,  quomodolibet,  etiam perviam
assumptionis  unanimiter,  nemine  discrepante,  etiam  sine  scrutinio  factae)
celebrari, vel fieri: non solum huiusmodi electio, vel assumptio, eo ipso nulla
existat,  et  nullam  eidem  sic  electo,  vel  assumpto  administrandi,  in
spiritualibus et temporalibus, facultatem tribuat, sed etiam contra dictum sic
electum, vell assumptum, de simoniaca labe, a quocunque Cardinali, qui eidem
electioni interfuerit, opponi et excipi possit, sicut de vera et indubitata haeresi:
ita quod a nullo pro Romano Pontifice habeatur, quinimo ipse sit a priori suo
Cardinalatu,  et  alio  quoque  honore,  Ecclesiis  Cathedralibus,  etiam
Metropolitanis,  et  Patriarchialibus,  Monasteriis  et  dignitatibus,  et  aliis
quibuscunque beneficiis et pensionibus, quae tunc obtinebat in titulum vel in
commendam  aut  alias  quomodocunque,  absque  alia  declaratione  privatus
existat  et  idem  electus  non  Apostolicus  sed  Apostaticus  et  tanquam
simoniacus et haeresiarcha et ad praedicta omnia et singula perpetuo inhabilis
habeatur,  sit.  Nec  eiusmodi  simoniaca  electio  per  subsequentem  ipsius
intronizationem  seu  temporis  cursum  aut  etiam  omnium  Cardinalium
praestatam  obedientiam  ullo  unquam  tempore  convalescat.



Capitulum II. 

Liceat  omnibus  et  singulis  Cardinalibus,  etiam  illis,  qui  huic  simoniace
electioni  seu  assumptioni  consenserint,  etiam  post  intronizationem  et
adorationem,  seu  oboedientiam,  ac  etiam  universo  Clero,  populo  Romano,
necnon subditis  et  Sancti  Angeli  De Urbe,  ac quarumvis  aliarum Romanae
Ecclesiae  arcium  praefectis,  Castellanis,  Capitaneis  et  aliis  officialibus,
quocunque homagio, seu iuramento, vel cautione praestitis, non obstantibus, a
talis  electi  et  intronizati  obedientia  et  devotione  impune  et  quandocunque
discedere  (ipsis,  fidei  Romanae  Ecclesiae  et  oboedientiae  futuri  Romani
Pontificis canonice intrantis nihilominus astrictis permanentibus) et cum, ut
Magum, ethnicum, publicanum, et haeresiarcham evitare.  Ad cuius quoque
confusionem  possint  Cardinales,  qui  praestatae  electioni  se  opponere
voluerint, si praesumpserint se regimini universalis Ecclesiae, praetextu talis
electionis ingereree, auxilium brachii secularis contra eum implorare.Nec tales
ab eius oboedientia discedentes, tanquam tunicae Domini scissores, aliquarum
propter  dictum  discessum  poenarum  seu  censurarum  ultioni  fubiaceant.
Cardinales  vero,  qui  eum  sic  simoniace  elegerunt,  a  suis  ordinibus,  etiam
Cardinalacum,  titulis  et  honore,  ac  quibusqunque  Patriarchalibus,
Archiepiscopalibus,  Episcopalibus,  et  aliis  praelaturis,  ac  dignitatibus  et
beneficiis, quae in titulum vel commendam tunc obtinebant, vel in quibus seu
ad quae ius tunc habebant absque alia declaratione, privati existant, nisi ab
illo penitus et cum effectu discesserint, et reliquis Cardinalibus, qui huiusmodi
simoniae non consenserint infra terminum octo dierum, postquam fuerint ab
eis requisiti, personaliter, si fieri poterit, alias per edictum publicum, se absque
fictione  vel  fraude  univerint  et  coniunxerint.  Et  tunc  si  praefatis  aliis
Cardinalibus se univerint et coniunxerint: in pristinum statum et ad pristinos
honores  et  dignitates,  etiam  Cardinalatus,  ac  ecclesias  et  beneficia  quibus
praeerant et quae obtinebant, reintegrari, rehabilitati ac restituti et repositi ab
huiusmodi  simoniae  labe,  et  censuris  ac  poenis  ecclesiasticis  quibuscunque
absoluti eo ipso existant.

Capitulum III.

Mediatores vero et proxenetae, trapezitae tam clerici quam laici, cuiuscunque
dignitatis,  qualitatis,  et  ordinis  fuerint,  et  Patriarchali,  Archiepiscopali  sive
Episcopali vel alia seculari mundana sive ecclesiastica dignitate praediti, etiam
quorumcunque Regum et Principum Oratores, vel nuncii, diutius simoniacae
electionis participes sint omnibus suis ecclesiis, beneficiis, praelaturis et feudis,
ac aliis quibuscunque honoribus et bonis eo ipso privati et ad similia inhabiles,



ac etiam active  et  passive  intestabiles,  et  eorum bona ipso  facto ad instar
reorum  criminum  laesae  maiestatis,  Fisco  Apostolicae  sedis  applicentur  et
devolvantur, si praedicti delinquentes ecclesiastici fuerint, vel alias Romanae
Ecclesiae subditi. Bona vero et feudam taliter delinquentium non subditorum
secularium in partibus, Fisco secularis Principis in cuius territorio bona sita
fuerint ipso facto similiter applicentur. Ita tamen, quod si infra tres menses a
die  quo notum fuerit  illos  simoniam commississe vel  participasse,  Principes
dicta bona fisco suo actualiter hoc applicaverint ex tunc illa fisco Ecclesiae
Romanae  applicata  censeantur  et  sint  eo  ipso  absque  aliqua  simili
declaratione.  Promissores  quoque et  obligationes,  sive  sponsiones  propterea
quandocunque  etiam  ante  tempus  dictae  electionis,  etiam  extra  personas
Cardinalium,  per  quoscunque  alios  quomodocunque  factae,  cum  quavis
inexcogitabili  solennitate  et  forma,  etiam  iuratae,  conditionales,  sive
eventuales et in forma excommissarum, ex quacunque causa, etiam depositi,
mutui,  cambii,  confessionis  de  recepto,  donationis,  arrendamenti  vel
venditionis,  permutationis  vel  alterius  cuiuscunque  contractus,  etiam  in
ampliori  forma  Camerae  Apostilicae  factae,  sint  nullae  et  invalidae,  et  ad
agendum inefficaces,  nullusque  illarum vigore  cogi  vel  constringi  possit,  in
iudicio vel extra. Liceatque omnibus ab illis impune absque aliquo metu sive
periurii nota recedere. Et insuper liceat Cardinalibus qui electioni praedictae
simoniacae interfuerint et a parefato sic electo discesserint,  adhibitis  secum
aliis Cardinalibus, etiam illis qui huiusmodi simoniacae electioni consenserutn,
et postea eisdem Cardinalibus indicta simonia non complicibus se univerint, si
se  cum  eisdem  unire  voluerint,  alioquin  sine  eis  ad  alterius  nihilominus
Pontificis  electionem  non  expectata  alia  sententia  declaratoria  simoniacae
electionis huiusmodi (eadem tamen praesente nostra constitutione semper in
suo robore  permanente)  libere alias  tamen canonice  devenire,  et  Concilium
etiam  generale  inducere  et  consecrare  in  loco  idoneo,  prout  eis  videbitur
expedire. Non obstantibus quibuscunque contrariis constitutionibus, etiam in
generalibus Conciliis editis.

Datum in Concilio Laterano apud Sanctum Petrum 19 Cal. Feb 1505. 



https://swietatradycja.wordpress.com/2019/10/15/mafia-st-gallen%e2%9c%bd-
rozbita-przez-nieublagany-oskard-bulli-cum-tam-divino-juliusza-ii-i-sobor-

lateranski-v-o-niewaznosci-symoniackiej-elekcji-papieskiej-kaplanski-glos-w-
twoim-domu-iv/


