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 V A R I A  

Voldemar Miller 
100

■ 7. veebruaril 2011 möödus 100 aastat silmapaist-
va ajaloolase, raamatuteadlase, arhivaari, kodu-
uurija, bibliotekaari, publitsisti ja lastekirjaniku 
Voldemar Milleri sünnist. Sel puhul korraldas Ees-
ti Kodu-uurimise Selts Eesti Teaduste Akadeemia 
maja saalis (Kohtu t. 6) mälestuskonverentsi „Tee-
näitaja allikate juurde. Voldemar Miller – 100”. 
Juba eelmisel päeval oli käidud Metsakalmistul, et 
süüdata Voldemar Milleri (07.02.1911–26.04.2006) 
haual küünlad. Saalitäit kokkutulnuid tervitas Ees-
ti Kodu-uurimise Seltsi esimees Andrus Ristkok, 
kes andis seejärel konverentsi juhtimise üle Kalju 
Tammarule (Eesti Hoiuraamatukogu). Voldemar 
Millerist arhivaarina rääkis Peep Pillak (Eesti 
Hoiuraamatukogu / Eesti Arhivaaride Ühing). 

Voldemar Miller pidas elu jooksul küll mitmeid 
ameteid, kuid kutsumuselt pidas ta ennast ikka 
arhivaariks. Olles alustanud tööd Riigi Keskar-
hiivis Tartus 1937. aastal ülikooliõpingute kõrvalt 
hädaabitöölisena, määrati ta 1944. aastal arhiivi 
juhatajaks, kuid pidi 1950. aastal „omal soovil” 
lahkuma, sest oli 1944. aastal mobiliseeritud Saksa 
sõjaväkke. Tiiu Reimo (Tallinna Ülikool) ette-
kanne käsitles Voldemar Millerit Eesti Teaduste 
Akadeemia raamatukogu Baltica kogu loojana. 
Raamatukokku tuli Voldemar Miller tööle 1952. 
aastal, kujundas välja ja juhatas Baltica osakonda 
kuni pensionile jäämiseni 1977. aastal. 

Andrus Ristkok tutvustas Voldemar Milleri 
tegevust kodu-uurijana. Tema roll liikumise suu-
naja ja kujundajana oli märkimisväärne. Marju 
Vilbaste (Tallinna Linnamuuseumi kodu-uuri-
misring) ettekanne oli pealkirjastatud „Milleri 
akadeemia” – nii kutsuti ja kutsutakse tänaseni 
Tallinna Linnamuuseumi juures igal neljapäeval 
koos käivat kodu-uurijate ringi. Jaak Urmet 
(Eesti Kirjanike Liit) rääkis Voldemar Millerist 
lastekirjanikuna. Temalt on ilmunud 8 lasteraa-
matut, viimane neist Jaak Urmeti poolt koostatu-
na 2008. aastal. Milleri lastejutud on sisutihedad, 
filosoofilised ja õpetlikud. Jaan Tamm ja Ants

Kraut (Eesti Muinsuskaitse Selts) andsid ülevaate 
Voldemar Milleri rollist muinsuskaitseliikumises. 
Trivimi Velliste („Tõru” klubi) meenutas Volde-
mar Millerit seoses 1974. aastal loodud raama-
tuklubi „Tõru” tegevusega. Voldemar Miller oli 
valitud ka „Tõru” klubi auliikmeks. 

Ettekannete vahel vaadati Filmiarhiivi poolt 
kokku pandud kroonikafilmide katkendeid Volde-
mar Millerist. Vanim neist oli aastast 1938, kus tut-
vustati Riigi Keskarhiivi Tartus – Voldemar Miller 
esines seal „massistseenis” uurimissaalis uurijana. 
Ringvaade „Nõukogude Eesti” 1960. aastast näitas 
Voldemar Millerit tutvustamas haruldasi raama-
tuid tol ajal veel Kohtu tänav 6 asunud teaduste 
akadeemia raamatukogus. Kolmas kroonikafilm
oli 1983. aastast ja näitas „Tõru” klubi tegevust, 
milles ka Voldemar Miller osales. 

Ettekannete järel võtsid sõna Priit Kasepalu 
(Hoiuraamatukogu/Eesti Pimedate Raamatuko-
gu), kes näitas pimedatele mõeldud punktkirjas 
ilmunud Voldemar Milleri raamatut „Merehundi 
jutud”, Mati Linnamägi (Forseliuse Selts) rõhutas 
Voldemar Milleri tegevuse tähtsust kooliajaloola-
sena ja Kalle Kesküla (Eesti Genealoogia Selts/
Eesti Kodu-uurimise Selts) tõi esile Voldemar 
Milleri rolli genealoogia edendajana.

8. veebruaril avati Rahvusraamatukogu hu-
manitaarteaduste saalis näitus „Voldemar Miller 
100”. Vitriinides eksponeeriti fotosid, käsikirju ja 
dokumente Voldemar Milleri rikkalikust isiku-
fondist, mida säilitatakse Rahvusraamatukogus, 
samuti Voldemar Milleri koostatud raamatuid ja 
tema avaldatud artikleid.

10. veebruaril oli Tallinna Linnamuuseumi 
kodu-uurimisringi koosoleku teemaks kaks juu-
bilari, kodu-uurimisringi veteranid Voldemar 
Miller ja Kaupo Deemant (1935–2009). Saaremaal 
tähistati aga suure saarlase ja „Õige saarlase” 
aunimetuse saanud Voldemar Milleri 100. sünni-
aastapäeva kevadel.

Peep Pillak


