BIOGRAFIA
KS. PROF. DRA HAB. STANISŁAWA KURA
Ks. Stanisław Kur urodził się 13 listopada 1929 roku we wsi Dzięcioły BliŜsze na
Podlasiu i tam uczęszczał do szkoły podstawowej. Gimnazjum ogólnokształcące
(czteroletnie), rozpoczęte w czasie okupacji niemieckiej na tzw. tajnych kompletach w
Sterdyni, ukończył w roku 1946. Potem uczęszczał do VIII Państwowego Liceum im.
Króla Władysława IV w Warszawie (typ humanistyczny), gdzie uzyskał świadectwo
dojrzałości w roku 1948. W tymŜe roku wstąpił do WyŜszego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, studiując równocześnie, jako alumn Seminarium, na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Święcenia
kapłańskie otrzymał z rąk Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23.08.1953 roku, a w
rok później otrzymał magisterium Teologii w sekcji filologii biblijnej; pracą pt.: „Krytyka tekstu i kompozycja literacka Psalmu 14” kierował wybitny semitysta ks. prof.
Paweł Nowicki. Po święceniach ks. Stanisław Kur pracował jako wikariusz w Radości w latach 1953-1956 oraz w parafii św. Teresy na Tamce w Warszawie w latach
1956-1958. W 1956 r. objął nauczanie języka hebrajskiego w Seminarium Warszawskim.
W 1958 ks. mgr Stanisław Kur rozpoczął studia z dziedziny filologii semickiej na
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w języku
klasycznym etiopskim (gyyz) i na podstawie pracy śywot Iyasus Mo'a pisanej pod
kierunkiem światowej sławy etiopisty prof. Stefana Strelcyna otrzymał w 1963 r.
stopień magistra filologii orientalnej.
W 1963 r. ks. mgr Stanisław Kur wyjechał na dalsze studia do Rzymu. W latach
1963-1966 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym, gdzie na podstawie pracy –
Status constructus cum pronomine possesivo inter nomen regens et nomen rectum in
Psalterio („Status constructus z zaimkiem sufigowanym wtrąconym między nomen
regens a nomen rectum w Psałterzu”) pisanej pod kierunkiem prof. M. Dahood SJ
otrzymał licencjat nauk biblijnych. Dalsze studia ks. lic. Stanisław Kur kontynuował
na Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim, gdzie pod kierunkiem prof. F. Caraffa
kierownika katedry hagiografii, pisał pracę z zakresu hagiografii etiopskiej pt.: Samuele di Dabra Wagag. Un santo della Chiesa Etiopica („Samuel z Dabra Wagag.
Święty Kościoła etiopskiego”) i po jej obronie w 1969, uzyskał doktorat teologii.
W czasie studiów w Rzymie ks. dr Stanisław Kur nawiązał kontakt z wybitnym
etiopistą prof. Enrico Cerulli. Na jego wniosek praca magisterska z Warszawy („śywot Iyasus Mo'a”) przetłumaczona na francuski, została opublikowana w Corpus
Scriptorum Christianorum Orientalium w 1965. Za sprawą E. Cerullego ks. Stanisław
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Kur otrzymał stypendium Włoskiej Accademia Nazionale dei Lincei, aby mógł pracować nad publikacją Ŝywotów świętych etiopskich: Samuela z Dabra Wagag i Marha
Krestosa. Publikacje tych Ŝywotów, zawierające krytyczne wydanie tekstu etiopskiego, przekład francuski ze wstępem i komentarzem, ukazały się kolejno w czterech
tomach Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, prestiŜowej serii wydawanej
w Louvain, w latach 1968 i 1972 i zostały dobrze przyjęte przez świat naukowy. Ks.
dr Stanisław Kur jest pierwszym i jak dotychczas jedynym Polakiem, który wydawał
teksty orientalne w tej serii. Niestety, te prace powszechnie uznane w nauce światowej, nie znalazły w czasach rządów komunistycznych łaski w oczach Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (CKK) i nie zostały przyjęte, z dość niejasno sformułowanych
powodów, jako wystarczająca podstawa do otrzymania habilitacji, której przewód
otworzył ks. dr Stanisław Kur na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W tej
sytuacji habilitacja ks. dr Stanisławowi Kurowi została przyznana przez Radę Naukową Episkopatu Polski.
Po powrocie do Polski w 1972 r. ks. dr Stanisław Kur przez trzy semestry wykładał język ugarycki i arabski na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a przez siedem
lat język arabski oraz zagadnienia wybrane z historii i archeologii Etiopii na Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie.
Ks. dr Stanisław Kur powrócił równieŜ do pracy w Seminarium Warszawskim,
gdzie w Akademickim Studium Teologii Katolickiej przy WyŜszym Seminarium
Duchownym w Warszawie, a następnie, po przekształceniach, na Papieskim Wydziale Teologicznym, wykładał introdukcję biblijną, język hebrajski i Stary Testament,
prowadząc równieŜ wykłady na kursach katechetycznych zorganizowanych przez
Wydział w Wilnie. Na Papieskim Wydziale Teologicznym wypromował 2 doktorów;1
pod jego kierunkiem napisano kilka prac licencjackich i kilkanaście magisterskich z
dziedziny biblistyki. Został równieŜ członkiem Société française pour les études
éthiopiennes.
W latach 1982-1997 był ks. prof. Stanisław Kur rektorem WyŜszego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, gdzie zjednał sobie serca kleryków
swoją dobrocią, prawością charakteru i szlachetnością. Jako Rektor Seminarium Warszawskiego został mianowany przez Ojca Świętego delegatem na specjalny Synod
Biskupów w Rzymie, poświęcony wychowaniu duchowieństwa. Był równieŜ członkiem komisji Episkopatu Polski do spraw seminariów oraz do spraw dialogu z judaizmem.
Ks. prof. Stanisław Kur został przez Władze Archidiecezjalne mianowany Kanonikiem Kapituły Warszawskiej, oraz Wikariuszem Biskupim do spraw Nauki w Archidiecezji, zaś Ojciec św. mianował go kolejno Kapelanem Jego Świątobliwości i
Protonotariuszem Apostolskim w 1999 r.
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Ks. P. KLIMEK, Bóg Jererniasza. Analiza obrazu Boga w wypowiedziach proroka, Warszawa –
PWTW 1994; Ks. D. BARTOSZEWICZ, Huryckie reminiscencje w Pięcioksięgu, Warszawa – PWTW 1999.

