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Nieodżałowanej pamięci Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko (polonistka i slawistka)
należała do grona wybitnych językoznawców, których zainteresowanie językiem datuje się od
lat studiów – pierwsze artykuły ukazały się w roku 1955. W Jej pracach widoczne są różne
aspekty zainteresowania językiem przede wszystkim dialektologią (głównie prace z obszaru
kaszubszczyzny), onomastyką (polską i słowiańską), ale też semantyką i aksjologią,
socjolingwistyką – problem mniejszości narodowych w Europie, Łużyczan i języka
łużyckiego, języka białoruskiego.
(Bibliografia monografii i artykułów wcześniejszych jest doprowadzona do roku 1997
i znajduje się w tomie Jej poświęconym „Onomastyka i dialektologia”, Warszawa 1997).
Liczne artykuły i recenzje publikowała w czasopismach zarówno polskich jak i
zagranicznych (artykuły poświęcone w przeważającej części studiom porównawczym
słowiańskim, ale również interferencjom językowym niemieckim w słowiańskich nazwach
geograficznych Pomorza Zachodniego. Syntezy i uogólnienia powstawały zawsze na
podstawie solidnego materiału badawczego. Znane są społeczności językoznawczej prace
profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko: atlasy, opracowania leksykograficzne (hasła w „Słowniku
starożytności słowiańskich”), często cytowana „Encyklopedia – Polskie nazwy własne”
(1998), której była redaktorem i autorem wielu rozdziałów, była też współredaktorem i
współautorem „Słowiańskiej onomastyki. Encyklopedii” (opracowanej wraz z onomastami z
12 krajów – 2002, 2003), autorką książki „W świecie nazw własnych” (2006).

W roku 2008 r. wyszła praca autorstwa Ewy Rzetelskiej-Feleszko i Jerzego Dumy
„Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie” (A- O).
Uczestniczyła w wielu konferencjach międzynarodowych i kongresach. Brała czynny
udział w pracach komisji i towarzystw: Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów
Fizjograficznych, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (sekretarz generalny w ciągu
trzech kadencji 1995–2003), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (przewodnicząca
1997–2000), Komisji Onomastyki Słowiańskiej (przewodnicząca od 1998 do 2008 r.),
International Council of Onomastic Sciences, International Society for Dialectology and
Geolinguistics, Maćicy Serbskiej.
Dwie kadencje od 1990 r. pełniła funkcję dyrektora Instytutu Słowianoznawstwa
PAN.
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W końcu roku 2007 na wniosek Towarzystwa Warszawskiego Naukowego Profesor
Ewa Rzetelska-Feleszko otrzymała członkostwo honorowe i medal Towarzystwa.
Była wybitną uczoną i jednocześnie doskonałym organizatorem życia naukowego, o
czym świadczą jej dokonania na obu polach.

Sporządzono na podstawie tekstu Prof. Aleksandry Cieślikowej w
sprawie uzasadnienia o nadanie w 2008 r. dyplomu honorowego
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