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KS. PROF. MARIAN ALFONS MYRCHA

Ks. M arian Alfons Myrcba urodził się w Siedlcach w  polskiej 
i  katolickiej rodzinie jako syn Adolfa i Bronisławy Litw ińskiej 
dnia 8 IX 1907. Po złażeniu egzaminu dojrzałości w  1926 r. odbył 
pięcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w  Wyższym Sem inarium  
Duchownym diecezji podlaskiej w  Janow ie Podlaskim. Na kapłana 
został wyświęcony 28 VI 1931 w Janowie Pódl.

Skierowany do zajęć duszpasterskich, pracow ał przez rok (1931— 
—32) jako wikariusz, najp ierw  w Łosicach, potem  w Stoczku Łuk.t 
wreszcie w  Łaskarzewie. Pociągała go jednak nauka, a nie praca 
duszpasterska, dlatego za zgodą swego biskupa odbył w lalkach 
1932—1935 studia na W ydziale P raw a Kanonicznego KUL. Licen
cjat z praw a kanon, zdobył ks. Myrchia w  1934 r., a doktorat 
dnia 12 XII 1935. Przedstaw ił do doktoratu gruntownie przygoto
waną rozprawę „Dowód ze świadków w procesie kanonicznym”, 
ogłoszoną drugiem  w  następnym  roku.

Profesorowie KUL, zwłaszcza ks. Jan  Roth, zachęcali ks. Myirchę, 
widząc jego uzdolnienia do praw a kanonicznego, aby oddał się 
nauce. Nie mógł jednak ks. M yrcha całkowicie uwolnić się od 
pracy w swej diecezji, dlatego w  roku szk. 1935/36 uczył religii 
w  szkole podstawowej w  Siedlcach, w  r. szk. 1936/37 w gim nazjum  
w Łukowie, od r. szk. 1937/38 w gimnazjum w Siedlcach. Równo
cześnie od jesieni 1937 r. objął pracę w Sądzie Biskupim w  Siedl
cach. Na pogłębianie znajomości praw a kanon, niewiele pozostało 
m u wolnego czasu, jednlak zamiłowanie do studiów nie opuszczało 
go, dlatego utrzym ywał stały kontakt z W ydziałem Praw a Kanon. 
KUL jako asystent w oluntariusz w  latach 1936—1939. W tym  okre
sie zaczął przygotowywać rozprawę do habilitacji. W latach oku
pacji m usiał więcej oddać się pracy duszpasterskiej przy katedrze 
w  Siedlcach (1939—1943), nie zrywał jednak z książką naukową. 
Skoro więc znalazł się w  W arszawie w 1943 r., zabrał się do stu
dium praw a cywilnego na tajnym  Uniwersytecie Wairsz. Pragnął 
bowiem swe przygotowanie do pracy naukow ej w dziedzinie kanio- 
n istyki uzupełnić głębszą znajomością praw a polskiego. Te studia, 
rozpoczęte w nienorm alnych w arunkach, mógł ukończyć dopiero 
po wojnie uzyskując 18 VII 1946 dyplom m agistra praw. D oktorat 
z praw a cywilnego zdobył 31 III 1951 na Wydziale P raw a i Naiuk 
Społ. KUL.
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Po wojnie nie wrócił już ks. Myrcha do .pracy duszpasterskiej, 
ale całkowicie oddał się działalności pedagogicznej i naukowej. 
H abilitacja jego odbyła się 16 VI 1947 ma Wydziale Teologii Katol. 
Uniw. Warszawskiego na podstawie rozpraw y „Sądy polubowne 
w praw ie kanonicznym, studium  prawno-potównawcze”. Zajęcia 
dydaktyczne podjął od roku akad. 1946/47 na tymże Wydziale 
Teolog. (Sekcja praw a kanon.) jako asystent, od r. akad. 1947/48 
jako starszy asystent, a od kw ietnia 1950 r., po śmierci ks. prof. 
Ign. Grabowskiego, do 31 VIII 1951 jako zastępca profesora. Od 
1 IX 1951 do 31 VIII 1954 pracuje ks. Myrcha jako kontraktow y 
profesor nadzwyczajny. Tytuł naukow y profesora nadzw. otrzymał 
19 X I 1954 a profesora zwyczajnego 17 VII 1967.

Równocześnie z zajęciami na  Wydziale Teologii Katol. Uiniw. 
Wairsz. był ks. Myrcha czynny jako wykładowca na Wydziale P ra 
wa Kanon. KUL w  latach 1947—1954. Zbyt liczne zajęcia na dwu 
uczelniach nie sprzyjały osobistym badaniom  naukow ym  i pracy 
pisarskiej, ale był to okres, w którym  szczególnie odczuwało się 
b rak  kadry naukowej uszczuplonej w  czasie wojny. Powoli zaczął 
ks. Myrcha ograniczać swe zajęcia w Lublinie, ale jeszcze w  latach 
akad. 1954/55—1961/62 miał w ykłady zlecone na Wydziale P raw a 
Kanon. KUL. Potem już całkowicie skoncentrował się na pracy 
naukowej i dydaktycznej w  Warszawie.

Po zorganizowaniu w Warszawie Akademii Teologii Katolickiej 
(ATK) w 1954 r., podjął ks. M yrcha wykłady na Wydziale P raw a 
Kanon., głównie z zakresu praw a karnego. Nadto ks. Myrcha w łą
czył się bardzo czynnie w prace W ydziału i Uczelni. Przez szeseg 
la t miał zlecone kierownictwo kom órki wydawniczej ATK, od 
1955 r. redagował kw artaln ik  „Polonia sacra”, od 1958 r. kw artaln ik  
„Praw o kanoniczne”, należał do różnych komisji uczelni. W latach 
akad. 1960/61—1968/69, czyli przez 9 lat, pełnił funkcję dziekana 
Wydziału P raw a Kanon. Na tym  stanowisku dbał przede wszyst
kim  o powiększenie liczby pracowników nauki Wydziału, organi
zował zebrania naukow e W ydziału i kanonistów z terenu  całej 
Polski. Dzięki tej akcji można było przeprowadzić na Wydziale 
kilka habilitacji i podnieść pioziom i zasięg czasopisma „Prawo 
kanoniczne”. Liczne referaty  wygłaszane na zebraniach naukowych 
i dyskusje przyczyniły się do lepszego poznania praw a posoboro
wego i  pogłębienia nauki praw a kanonicznego a także ożywienia 
ruchu wydawniczego z zakresu kanonistyki.

Trzeba jeszcze zaznaczyć znaczny udział ks. M yrchy przy orga
nizowaniu ATK i Wydiziału P raw a Kanon, tejże uczelni. Ocena 
jednak tych spraw  wym aga pewnej perspektywy historycznej.

W ykłady ks. M yrchy riie są łatw e dla studentów, ale za to 
wprow adzają ich głęboko w poznanie ogólnych norm  praw a kano
nicznego i wskazują drogę d:o zrozumienia s truk tu ry  tego prawa. 
S tara się bowiem ks. M yrcha wykazać łączność między poszczę-
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gólnymi "przepisami, pokazuje rozwój praw a kanon., pobudza stu
dentów  do samodzielnego myślenia, podając różne rozwiązania 
nasuw ających się trudności w in terpretacji norm  prawnych. Szcze
gólnie gdy chodzi o prawo kanon, karne, ujm uje poszczególne jego 
zagadnienia na szerokiej płaszczyźnie różnych systemów karnych 
państwowych, w szczególności praw odaw stw a polskiego.

Prace naukowe ogłoszone drukiem  skoncentrował ks. Myrcha 
początkowo na praw ie kanon, procesowym (rozprawa doktorska 
i  habilitacyjna), później zajął się prawie wyłącznie praw em  kano
nicznym  karnym  i tu  doszedł do świetnych wyników. Prace te od
pow iadają wszystkim wymogom metodycznym, pod niektórym i 
w zględam i przewyższają naw et monografie opublikowane w róż
nych  językach z kanonicznego praw a karnego, stawiając ks. M yr- 
chę w szeregu takich znawców praw a karnego, jak  kard. Fr. Ro- 
b e r ti czy o. G. Mi-chiels.

Stosuje ks. Myrcha m etodę pozytywmo-egzegetycano-historyczną. 
Wychodząc od tekstu  i kontekstu, opiera się na ogólnych normach 
praw nych i historii praw a kanonicznego, a trzym ając się ścisłego 
rozumowania, przedstawia myśl ustawodawcy. W yjaśnia nadto na
suw ając się trudności, wskazuje drogę do udoskonalenia prawa 
kanon. Dzięki szerokiemu spojrzeniu na konkretne przepisy, w pro
w adza ks. M yrcha czytelnika w głębsze poznanie praw a i jego 
funkcji społecznej. Czytelnik wid'zi poszczególne zagadnienia nie 
w  oderwaniu, ale w całości systemu praw a karnego. Obiektywizm, 
naukow a ścisłość i głęboka wnikliwość zapewnią rozprawom nau
kowym  ks. M yrchy długą trwałość. Tak się jednak złożyło, że prace 
naukow e drukow ał ks. Myrcha przeważnie w czasopismach nauko
wych, podżielone na odcinki, co utrudnia nieco praktyczne korzy
stanie z tnich.

Najważniejszym osiągnięciem naukowym ks. Myrchy jest obszer
n e  dzieło „Prawo k a r n e ,  tom II Kara, część I przepisy ogólne” 
(Warsz. 1960), k tóre w 10-ciu rozdziałach ujm uje wszystkie podsta
wowe zagadnienia praw a karnego w aspekcie kary. Oprócz źródeł 
w ykorzystał ks. M yrcha obszerną lite ra tu rę  tak dawnych klasycz
nych autorów, jak i nowsze opracowania autorów  z kół kanonistów  
rzymskich, francuskich i  niemieckich. Przedstaw ił też historyczny 
rozwój poszczególnych zagadnień praw a karnego, od początku Koś
cioła do kodeksu praw a kanonicznego. Cenne też jest pokazanie 
zasad kanonicznego praw a karnego na tle systemów karnych pań
stwowych. W kwestiach spornych i  dotychczas nierozstrzygnię
tych  autorytatyw nie, daje ks. Myrcha własne, nieraz oryginalne 
rozwiązanie d wysuwa dezyderaty de lege ferenda. Taki znawca 
p raw a karnego jak o. G. Michiels uznał omawiane dzieło ks. M yr
chy za najlepsze z dotychczas ogłoszonych po wydaniu kodeksu 
praw a kanon.



Również wysoko należy ocenić monograficzne prace o ekskomu
nice, interdykcie, depozycji i degradacji, oraz o suspensie, ogło
szone w czasopiśmie „Priaiwo kanoniczne”.

Ważny jest także w kład ks. M yrchy przy ocenie projektu  nowego 
prarwa karnego ułożonego przez Papieską Komisję do rew izji ko
deksu praw a kanon. Uwagi krytyczne i wnioski ks. Myrchy, prze
dyskutowane na zebraniu kanonistów polskich w Watrszawie 
w  1974 r. z udziałem prof. P. Ciprotti, relatora dla praw a karnego- 
w  Papieskiej Komisji, będą m iały znaczny wpływ na sform ułowa
nie odnowionego praw a karnego w Kościele.

Dor'obefc naukowy ks. Myrchy do 1976 r. obejm uje 34 poz., w  ty m  
3 obszerne pozycje książkowe i 13 poważniejszych artykułów  (mo
nografii) z zakresu praw a kanOn. karnego.

O g ł o s i ł  d r u k i e m :

1. Dowód ze świadków w procesie kanonicznym, Lublin 1936 Tow„ 
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Rec.: Michiels G. o., Polonia sacra 9 (1957) n r 1 s. 351—352;:,
Papderkowski Z., tamże n r 2—3 s. 395—402.

15. A dm inistracyjny w ym iar kar w Kościele, Polonia sacra 8 (1956)-'
125—149.

16. W pływ  bojaźni na w ym iar kar „latae sententiae” w  prawie  
kanonicznym, Polonia sacra 8 (1956) 349—380.
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26. Problem w iny w  karnym  ustawodawstwie kanonicznym, Prawo 
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