IN MEMORIAM. MADIS NORVIK
(4. I 1932 – 20. XII 2013)
keeleuurimise sektori noorem teaduslik
töötaja, keda toonane sektorijuhataja
Mari Must iseloomustas kui aktiivset ja
asjalikku inimest. Selsamal aastal edastas Nõukogude Liidu ja Soome vaheline teaduslik-tehniline koostöökomisjon
Helsingi ülikooli soovi alustada murde8,#&9&%&).&)!1%;6(628(4;6)!42%"'3!4;6)
vahetust Keele ja Kirjanduse Instituudiga. Vastutasuks oli Helsingi ülikool
9&3!48) 3""91(&!&) !42%"'3!42""=4&)
Soome Sanakirjasäätiö murdesõnavarakogudest. Keele ja Kirjanduse Instituut
9,((48) 6((6=&#621) 9&8(1) #4#$) 0>) <682raamatukogu teadusliku informatsiooni
laboratooriumi ja keeleuurimise sektori
koostöös alustati murdekogude mikro'3!4!48(?)76336886)(@@886)2&&8&(4)A&;48)
B"%942?)5()06&;18(6)>2&;66!4&)=%6844;41!)21131(&8)!42%"'3!4!486)4#8(4(11Miina Norviku foto (2011).
di üheks olulisemaks ülesandeks ja anEesti Keele Instituut leinab kauaaegset dis ette tähtajad, siis nõudis see tegevus
head kolleegi, teadussekretäri ja direk- mitmeks aastaks Madis Norviku ja kahe
tori abi välissuhete alal Madis Norvi- laborandi kogu tööjõu. Esimene osa
!42%"'3!4;68()CDEF FFF)8,#&86;634)2""kut.
Madis Norvik tuli Keele ja Kirjan- piat) anti Helsingi ülikoolile üle 1965.
duse Instituuti (nüüdne Eesti Keele aastal toimunud II rahvusvahelise fenInstituut) 1958. aastal aspirandina, nougristide kongressi lõputseremoonial
uurimisteemaks Järvamaa kohanimed. G6384#$48?) H-(62"221) 268(48) !42%"'3Kohanimesid käsitlevad ka tema tea- mimine seitse aastat: selle tulemuseks
dusartiklid aastatel 1960–1967. Kui- 8&4) '3!436) 9,6(1;) I36) I-6) !43."#4) !1%gi teame Madis Norvikut ennekõike desõnavarasedeli, u 256 000 kohanime
teadus- ja välissuhetekorraldajana, on ja u 92 000 lehekülge murdetekste ja
tema huvi kohanimede vastu avaldu- ülevaateid. Kogu selle tohutu materjanud ka hiljem, toimetades Valdek Palli lihulga kontrollija ning hea kvaliteedi
!"#"$%&&'&() *+,-.&/0&%(1!&&) 2"-&/) eest vastutaja oli Madis Norvik. Mikronimed” (I 1969, II 1977). Madis Norvik '3!4;6) 2""=4&;) &#(4) G6384#$4) I342""3436)
"34)5!&26636)763(84)8&%49:3.&&#;6)*<";1/) üle 1968. aastal.
See oli Madis Norviku esimene kokmurre” toimetuskolleegiumi liige ja üks
keelepäevade mõtte algatajaid. Esime- kupuude rahvusvahelise koostööga.
ne keelepäev sai teoks tema eestvõttel 1968. aastal sai Madis Norvikust insViljandis, kus ta oli töötanud eesti keele tituudi teadussekretär, 1986. aastal direktori abi välissuhete alal.
ja kirjanduse õpetajana.
06&;18862%6(:%4)&!6(4).11%;6)211318)
Aspirantuuri lõppedes 1961. aastal sai Madis Norvikust instituudi osalemine teadussuundade kavandami-
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se arvukates komisjonides ja töörühmades. Madis Norviku tõeliseks kutsumuseks oli piiriülese soome-ugri alase
koostöö edendamine. Esimene tuleproov
oli III rahvusvahelise fennougristika
2"#$%6884) "%$&#4866%4!4#6) 0&334##&8)
1970. aastal, milles osales 505 inimest
16 maalt. Madis Norvik oli kongressi II
teaduslik sekretär. Lisaks kongressiga
seotud asjaajamisele toimetas Madis
Norvik kongressi ettekannete teesid,
!4;&)"34)2&28)2@4;6(J)2"221)KL)&=?)0"4metajana oli Madis Norvik hinnas kuni
viimase ajani, seda tema autorit säästva ja austava toimetajastiili tõttu.
Ühtekokku osales Madis Norvik
kaheksa rahvusvahelise fennougristide kongressi organiseerimises (1970–
MFFNOJ) 86;&) #44) B7PQ) 0>) B,12"$1;6)
fennougristide komitee eestseisuse
(kuni 1991) kui ka Eesti fennougristide
komitee liikmena.
Fennougristika kongresside vaheaegadel organiseeris Madis Norvik eestisoome sümpoosioneid ning Nõukogude–Soome teaduslik-tehnilise koostöökomisjoni liikme ja teadussekretärina
keeleteaduse, kirjanduse ja rahvaluule
töörühmade kokkusaamisi nii siin kui
sealpool piiri. See ei saanud olla kerge
töö, sest eesti teadlaste liikumist Soome
tuli korraldada Moskva kaudu. Ometigi õnnestus Madis Norvikul saata piiri
taha väga suuri teadlasrühmi. Meie,
instituudi rahvas, seda tohutut tööd ei
tajunud. Meile oli kõik väga mugav. Ainus, mida teha tuli, oli täita ankeet oma
isikuandmetega, kõik muu korraldas
Madis Norvik.
5B7P)06&;18(6)>2&;66!4&)11%4!48instituutidest oli Keele ja Kirjanduse
Instituut üks aktiivsemaid välissuhtlejaid, kes lisaks uurijatevahetusele
võttis järjepidevalt vastu ka Soome
üliõpilasrühmi. Aastast 1980 oli Madis
Norvik Soome Kirjanduse Seltsi kirjavahetajaliige.
7""!6) P&R&%44$4) SD?) &&8(&=:69&3)
2010. aastal andis Soome suursaadik

=%684;6#() 0&%.&) G&3"#6#4) #4!63) A&;48)
Norvikule üle kõrge autasu – Soome
Lõvi Rüütelkonna 1. järgu rüütliristi
elutöö eest Soome ja Eesti suhete arendamisel.
Madis Norviku aega jääb mitmeid
KKI suursündmusi, nende hulgas instituudi 25. aastapäeva pidustuste organiseerimine 1972. aastal. Nende väga
suurejooneliste pidustuste meelelahutuslikku-kunstilist osa meenutatakse
tänaseni. Instituudi 50. aastapäevaks
(1997) koostas Madis Norvik instituu;4) 9:3.&&##6(6) R4R34"$%&&'&) &&8(&(68()
1947–1996.
1981. aastal kolis instituut majja,
kus tuli eelnevalt teha kapitaalremont.
Madis Norvik kuulus remondi käiku
jälgivasse staapi. Nii kolimine kui ka
remont kulgesid instituudi töötajate
jaoks peaaegu märkamatult: sektorijuhatajate hinnangul läks tänu heale
organiseerimisele tööaega kaduma vaid
nädala jagu.
Keerulised olid taasiseseisvunud
Eesti algusaastad, kus korraldus ümber
06&;18(6) >2&;66!4&J) 3,=6(&(4) <6636) .&)
Kirjanduse Instituudi tegevus ning rakendati selle asemel töösse Eesti Keele
T#8(4(11()#4#$)U#;6%4).&)01$3&86)<4%.&#;18268218)CKSSDOJ)=,-.&34213()!11(184;)
välissuhted. Selle kõige keskel sai Madis Norvik olla ja aktiivselt tegutseda.
Madis Norvik jäi Eesti Keele Instituuti
1995. aastani, ka pärast seda esindas ta
instituuti Soome kolleegidega kontaktide säilitamises. 1994–2001 oli Madis
Norvik Soome Alfred Kordelini sihtasutuse Eesti fondi esindaja Eestis.
Madis Norvik oli turvalisust pakkuv
ja hooliv kaaslane, kes seisis hea instituudi nime ja käekäigu eest. Oleme selle eest väga tänulikud.
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