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Dr. Jonas Mikulskis - žymiausias filatelistas ir 
entuziastiškas numismatas tarpukario Lietuvoje, 
aukšto lygio lietuviškų pašto ženklų žinovas. 2009 
metais suėjo 50 metų nuo jo mirties, 2010 metais 
sukanka 125 metai nuo jo gimimo. Gimė jis 1885 
m. balandžio 3 d. Telšiuose, mirė 1959 m. sausio 8 
d. Villefranch-sur-Mer’e, Pietų Prancūzijoje, 
pasitraukęs iš Lietuvos artėjant Raudonajai armijai 
antroje 1944 metų pusėje. 

Nemažą savo gyvenimo dalį praleido 
Telšiuose. Čia daktaravo, dirbo sveikatos apsaugos 
administracinį darbą. Garsėjo Lietuvos pašto 
ženklų, ypač ankstyvųjų, rinkiniu. Jame buvo daug 
Vilniaus ir Kauno laidų, neperforuotų Berlyno ir 
sėjėjų laidų dupletų lapų. Tyrinėjo lietuvos pašto 
ženklų atmainas. Buvo 1920 metais šapirografu 
spausdinto Telšių pašto ženklo iniciatorius. Savo 
rinkinyje turėjo kelis šių ženklų lapelius bei pusę 
lapelio ženklų ant retai liniuoto popieriaus. 
Atrodo, kad vienas pilnas lapelis dar yra kažkur 
likęs, nes prieš gal 30 metų pasirodė neaiški žinia 
apie jo pardavimą gaila, bet pardavimo aplinkybės 
ir dabartinis lapelio savininkas nėra žinomi (lapelį 
su visomis 18 pozicijų dalinai atkūrė Lou Merkys, 
JAV). Dr. Jonas Mikulskis taip pat prisidėjo 
spausdinant retus 1941 metų ”Laisvi Alsėdžiai” 
ženklus (padarė ženklų užrašą). 

Buvo paslaugus ir daugiškas, savo gausiomis 
autentiškomis žiniomis apie Lietuvos pašto ženklų 
ištakas ir buvo darbštus filatelinės veiklos 
organizatorius. Jo sumanymu 1940 metais buvo 
suruošta Telšių filatelijos paroda; buvo žurnaliuko 
"Mercurius" redaktorius ir tt. Plati buvo ir jo 
tarptautinė korespondencija. 

J. Mikulskio biografija yra duodama 
bostoniškėje "Lietuvių Enciklopedijoje" (XVII  t. 
p.451), o įdomių asmeninių prisiminimu pateikia 
Čikagos lietuvių filatelijos žurnalo redaktorius 
Eugenijus Petrauskas ir žymus rinkėjas, taip pat 
telšiškis, Jonas Grigaliūnas (žr. biuletenio 1967 
metų Nr. 114 ir 115). 

For the interwar period, Dr. Jonas Mikulskis, a 
physician and health administrator residing in 
Telšiai, may be rightly described as the dean of 
Lithuanian philately.  Two anniversaries now 
deserve noting: the 50th anniversary of his death 
(January 8, 1959) and the 125th anniversary of his 
birth (April 3, 1885). His collection of Lithuanian 
stamps, especially from the early years of 
Independence, was described by his 
contemporaries as legendary. Among great rarities 
it contained multiple full sheets of the Vilnius and 
Kaunas Issues, sheets of imperforate Berlin issues, 
sheets of imperforate early definitives, etc. He was 
also a keen analyst of errors and misprints, always 
ready to share his extensive and first-hand 
knowledge with other serious collectors. His 
philatelic correspondence, within Europe, was 
wide-ranging. 

In particular, he will be remembered as the 
initiator of the rare 1920 Telšiai provisional stamp 
produced on a primitive hectograph duplicator, 
after the local post office had run out of normal 
stamps. He retained in his collection a small 
number of these sheetlets (consisting of 18 
positions) and half a sheetlet on the rare ruled 
paper. At present, no full sheetlets are known to 
exist, though some 30 years ago there was a 
spurious report of a sheetlet appearing at some 
sale. (A reconstruction of all the 18 positions in the 
sheetlet is being attempted, with great but still 
incomplete succes, by Lou Merkys, U.S.A.). Dr. 
Jonas Mikulskis was also involved in the 
production of the rare overprints “Laisvi Alsėdžiai” 
of 1941.  

Apart from collecting, Dr. Jonas Mikulskis was 
active as an organizer. It was due to his initiative 
that the first philatelic exhibtition in Lithuania was 
held in Telšiai in 1940. He also published locally 
and in German philatelic magazines, and was 
editor of a Lithuanian stamp magazine 
“Mercurius” which did not survive the Soviet 
occupation. 
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Dr. Jono Mikulskio portretas (sumažintas iki atviruko dydžio), kurį 1938 m. piešė Leonardas Kazokas. 
Parašas – paties dr. Mikulskio. 

 
A portrait of Dr. Jonas Mikulskis reduced to postcard size, painted in 1938 by Leonardas Kazokas. 

Signed by Dr. Mikulskis himself. 
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Atvirukas, kurį 1902 metais dar 17-metis Jonas Mikulskis (Johann Mikulski) siuntė iš Plungės pašto į 
Švediją, vokiškai prašydamas pašto ženklų kainoraščio. Savo adresą duoda: Kuliai, pašto stotis Plungė 

[Plungiany], Telšių apskritis, Kauno gubernija, Rusija. 
 

A postcard written in 1902 by the 17-year old Jonas Mikulskis [signed Johann Mikulski], addressed to a 
stamp dealer H.Kock in Pataholm, Sweden, written in German and requesting kindly for his Price List.  

 


