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Profesor Jan Strelau (1931 – 2020) 

 

4 sierpnia 2020 r. zmarł Profesor Jan Strelau, najwybitniejszy i jednocześnie 
najbardziej znany w świecie polski psycholog. Był Profesor Strelau uczonym formatu 
światowego, współpracującym z najlepszymi w swojej dziedzinie badawczej i  
publikującym w najlepszych czasopismach psychologicznych. 

Profesor Strelau urodził się w Wolnym Mieście Gdańsk, a lata dzieciństwa i wczesnej 
młodości spędził w Tczewie. W 2017 r. Profesor został Honorowym Obywatelem 
Miasta Tczew. 

Profesorowi Janowi Strelauowi dane było studiować psychologię i tworzyć zręby 
warsztatu badawczego pod kierunkiem tak znakomitych mistrzów uniwersyteckich, 
jakimi byli profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego – Tadeusz Tomaszewski i 
Mieczysław Kreutz. To pod naukowym kierunkiem prof. Tadeusza Tomaszewskiego, 
wybitnego psychologa i twórcy Warszawskiej Szkoły Psychologicznej, napisał (w 
1958 r.) swą pracę magisterską na temat: Ruchliwość procesów nerwowych w 
analizatorze wzrokowym i słuchowym człowieka.  

Z kolei pracę doktorską, też z zakresu psychologii, napisał (w 1963 r.) pod 
kierunkiem innego wybitnego uczonego – Mieczysława Kreutza. Jej temat to: 
Zmienność charakterystyki typu układu nerwowego w zależności od rodzaju bodźców 
bezwarunkowych stosowanych w badaniu cech typologicznych metodą odruchowo-
warunkową. W 1968 roku, uzyskuje kolejny stopień naukowy – habilitację – na 
podstawie monografii: Temperament i typ układu nerwowego. Kolejne szczeble 
uniwersyteckiej kariery, czyli profesura nadzwyczajna i profesura zwyczajna, to lata: 
1976 i 1982.   

Te pierwsze naukowe prace wyznaczyły, na dziesiątki lat, kierunek jego dociekań 
naukowych i tematykę najważniejszych monografii i artykułów. Wyróżnione miejsce w 
tym ogromnym i bardzo wartościowym dorobku naukowym zajmuje – przez wiele lat 
tworzona i perfekcyjnie empirycznie sprawdzana – Regulacyjna Teoria 
Temperamentu (RTT).Tej teorii towarzyszył kwestionariusz temperamentu, który 
doczekał się, po latach, kilkunastu wersji językowych (Strelau, J., Angleitner, A. i 
Newberry, B. H.  The Pavlovian Temperament Survey (PTS): An international 
handbook. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers, 1999). Jest to jedyne w 
psychologii światowej narzędzie psychometryczne służące do diagnozy 
temperamentu w ujęciu pawłowowskim. Najnowsza wersja kwestionariusza 
temperamentu została stworzona wspólnie z uczniem i współpracownikiem, 
profesorem Bogdanem Zawadzkim: The Formal Characteristics of Behavior – 
Temperament Inventory (FCB-TI)(1993; też polska wersja: Formalna 
Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) (1994). 

Regulacyjna Teoria Temperamentu wraz z kwestionariuszami temperamentu stała 
się trwałym, oryginalnym i uznanym wkładem Profesora do światowego naukowego 
dorobku psychologii. 

Pośród kilkudziesięciu monografii autorstwa Profesora lub jego redakcji/współredakcji 
naukowej, wydanych w kraju i poza jego granicami, trzeba, przede wszystkim, 
wymienić: Temperament, personality, activity (London: Academic Press, 1983), 
Psychology of temperament (New York, Plenum Press, 1998). Podsumowaniem   
nurtu badań prowadzonych przez Profesora nad temperamentem była monografia: 
Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań (Gdańsk: 
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Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (2006; przekład na j. ang.: Temperament as 
a regulator of behavior: After fifty years of research, Clinton Corners, NY: Eliot 
Werner Publications, 2008). oraz ostanie, wielkie dzieło,: Psychologia różnic 
indywidualnych (Warszawa: Scholar, 2006). 

Na odrębną uwagę zasługuje, autorski w ujęciu, podręcznik akademicki: Psychologia 
różnic indywidualnych. Historia – determinanty – zastosowania (Scholar, 2002; wyd. 
II – 2006). Tak naprawdę, jest to dzieło ogarniające, bez mała, całość problematyki 
psychologii różnic indywidualnych. Jest ono pierwszym w Polsce podręcznikiem, a 
właściwie kompendium dobrze usystematyzowanej wiedzy z tej dyscypliny 
psychologii. To praca unikatowa, podsumowująca lata pracy Profesora w obszarze 
psychologii różnic indywidualnych. Uzyskał za nią, w 2015 r.,  Nagrodę im. Tadeusza 
Kotarbińskiego, ustanowioną przez Uniwersytet Łódzki.  

Profesor Strelau – zgodnie z formułą klasycznego uniwersytetu mówiącej o jedności 
badania naukowego i kształcenia – dbał o to (i zachęcał innych psychologów), aby 
przekazywać wiedzę naukową  młodym pokoleniom studiującym na uniwersytecie. 
Stąd jego inicjatywa stworzenia nowoczesnych podręczników akademickich – o 
zasięgu ogólnopolskim – i skupienia wokół tego projektu specjalistów w 
subdziedzinach psychologicznych, pracujących w najważniejszych ośrodkach 
akademickich kraju. Profesor Strelau był redaktorem (bądź współredaktorem) 
naukowym najważniejszych dla polskiej psychologii podręczników akademickich: 3-
tomowego podręcznika: Psychologia. Podręcznik akademicki (Gdańsk: Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, 2000) i (wspólnie z D. Dolińskim) 2-tomowego 
podręcznika: Psychologia akademicka. Podręcznik (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2010). 

Opublikowany dorobek naukowy Profesora obejmuje 44 monografie i ponad 300 
artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. 

Profesor wypromował 30 doktorów psychologii. 

Przez lata aktywnego życia zawodowego Profesor związany był z dwiema 
uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim oraz SWPS Uniwersytetem 
Humanistycznospołecznym w Warszawie. 

Na Uniwersytecie Warszawskim zaangażował się w organizację początkowo 
Instytutu Psychologii, a później Wydziału Psychologii. Profesor Strelau był od 1969 
roku zastępcą dyrektora Instytutu Psychologii UW, a od 1978 roku jego dyrektorem. 
W 1979 roku kierowany przez niego Instytut Psychologii uzyskał pełną 
samodzielność akademicką (prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego). W konsekwencji doprowadziło to do powołania w 1981 r. Wydziału 
Psychologii. Na nim Profesor wpierw kierował Zakładem (od 1979 r.), a następnie 
Katedrą Psychologii Różnic Indywidualnych. Profesor Jan Strelau, organizując w 
1988 roku pierwsze w Polsce interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania przy 
Uniwersytecie Warszawskim, dobrze wpisał się w tradycję uprawiania psychologii 
jako nauki empirycznej zapoczątkowanej w Polsce przez Jego wielkich 
poprzedników: Twardowskiego, Heinricha, Abramowskiego, Kreutza, 
Tomaszewskiego. 

W 2001 r. Profesor zatrudnił się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pełnił w 
niej funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej (dziś: SWPS 
Uniwersytet Humanistycznospołeczny). 
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Za swoje zasługi w rozwoju psychologii (widzianej z perspektywy światowej) Profesor 
Strelau był uhonorowany wyróżnieniami, nagrodami i doktoratami honorowymi. 
Ograniczę się tylko do tych najważniejszych:  

Humboldt Research Award to Eminent Foreign Academics (1990 r.),  
Nagroda Max-Planck-Gesellschaft (1992 r.), 
New European Prize for Higher Education and Research (1997 r.)  
Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2000 r. (za monografię: Temperament: 
A psychological perspective)   

Profesor Jan Strelau otrzymał też czterokrotnie doktorat honoris causa – 
Uniwersytetu Gdańskiego (1996), Państwowego Uniwersytetu Nauk 
Humanistycznych w Moskwie (1998), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu (2006) oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (2016 r.). 
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

Profesor Strelau był zapraszany do wygłaszania wykładów na wielu uniwersytetach 
światowych Był też członkiem wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw 
naukowych. Profesor Jan Strelau pełnił funkcję wiceprezesa PAN oraz 
przewodniczącego Rady Towarzystw Naukowych PAN.  

Profesor był członkiem rzeczywistym PAN (pełnił funkcję wiceprezesa PAN w latach: 
2003-2006 oraz przewodniczącego Rady Towarzystw Naukowych PAN), członkiem 
Europejskiej Akademii Nauk „Academia Europaea”, członkiem zagranicznym Fińskiej 
Akademii Nauk i Literatury.  

Profesor Strelau opublikował swoje wspomnienia w książce: Poza czasem (Sopot: 
Wyd. Smak Słowa, 2014 r.). Warto ją przeczytać. 

Stał się tedy Pan Profesor Jan Strelau, poprzez swe spektakularne osiągnięcia 
naukowe, poprzez prace publikowane w renomowanych domach wydawniczych i w 
najlepszych światowych czasopismach naukowych, ambasadorem polskiej 
psychologii w świecie.  

Profesor Jan Strelau był nie tylko wybitnym uczonym, ale był, przede wszystkim, 
wspaniałym człowiekiem, którego wiele – także młodych – osób darzyło zaufaniem i 
podziwiało. Podejmowanie trudnych i pionierskich projektów badawczych oraz 
autentyczna pasja poznawcza powiązana z dążeniem z wielkim uporem do poznania 
prawdy, a także prawość i odpowiedzialność to rysy składające się na portret 
profesora klasycznego uniwersytetu. W owym przenikaniu się ról – nauczycielskiej, 
mistrzowskiej, koleżeńskiej i przyjacielskiej – także wyraża się tradycja europejskiego 
uniwersytetu.  Był jej wierny. Jednakże ten portret nie byłby pełen, gdyby nie 
uzupełnić go o takie ważne cechy Profesora, jak: życzliwość, przywiązanie do 
rodziny, pasje podróżnicze, uprawianie sportów zimowych i wodnych. 

Był wielkim przyjacielem poznańskiej psychologii. 

 

Jerzy Marian Brzeziński 

 

 


