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Vladas Algirdas Mikulėnas gimė 1917 m. birželio 
27 d. Utenos aps. Utenos vls. Mockėnų k. 1938 m. pava-
sarį baigė Utenos „Saulės“ gimnaziją ir tų pačių metų lie-
pos 8 d. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1939 m. 
rugsėjo 18 d. V. A. Mikulėnas baigė Karo mokyklą (XIV 
aspirantų laida), jam buvo suteiktas pėstininkų atsargos 
jaunesniojo leitenanto laipsnis ir jis tapo 4-ojo pėstinin-
kų pulko 6-osios kuopos būrio vadu. 1939 m. lapkričio 
21 d. V. A. Mikulėnas paleistas į atsargą. 1939 m. pra-
dėjo studijuoti Vytauto Didžiojo universiteto Medici-
nos fakultete. Vėliau studijas tęsė Vilniaus universiteto 
Medicinos fakultete. Studijuodamas 4-ame kurse ėmėsi 
gydyti sužeistus ir sergančius partizanus, 1945 m. pra-
džioje įsiliejo į jų gretas. 

1945 m. birželio 15 d. Utenos aps. Utenos vls. Bilia-
kiemio k. vykusiame partizanų vadų pasitarime įkūrus 
Šarūno rinktinę, V. A. Mikulėnas buvo paskirtas jos 
vadu. Vadovaudamas rinktinei jis suvienijo išblaškytus 
Utenos apskrities partizanus, redagavo rinktinės laik-
raštį „Pogrindžio žinios“. 

Siekdami koordinuoti partizanų rinktinių veiksmus, 
nustatyti jų veiklos rajonus, 1945 m. rugpjūčio mėn. 
Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Sudalaukio k. susirin-
kę partizanų vadai nutarė įkurti Vytauto apygardą, ku-
rios vadu buvo išrinktas Jonas Kimštas-Dobilas, jo pa-
vaduotoju – V. A. Mikulėnas. Apygardai priklausė trys 
rinktinės: Tigro, veikusi Švenčionių apskrityje, Šarūno, 
veikusi Utenos apskrityje ir Švenčionių apskrities Sal-
dutiškio valsčiuje, ir Lokio, veikusi Zarasų apskrityje ir 
Baltarusijos Svyrių apskrityje.

Netrukus po apygardos įkūrimo J. Kimštas išvyko 
užmegzti ryšių su Vakarų Lietuvos partizanais. Apygar-
dos vado pareigas laikinai ėjo jo pavaduotojas ir Šarūno 
rinktinės vadas V. A. Mikulėnas.

1945 m. rudenį V. A. Mikulėno pavedimu apygar-
dos štabo narys Vincas Žaliaduonis pradėjo derybas su 
Šalčininkų apylinkėse veikusiu Vlodzimiežo Mikucio-
Jaremos vadovaujamu 40 partizanų būriu, sudarytu iš 
Armijos Krajovos likučių. Derybose buvo normalizuoti 
lietuvių ir lenkų partizanų santykiai, vėliau kartais net 
bendradarbiaujama.

1999 m. gegužės 12 d. V. A. Mikulėnui pri pa žin tas 
ka rio sa va no rio sta tu sas, Lietuvos Res pub li kos Pre zi-
den to 1999 m. gegužės 19 d. dek re tu jis apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio 
Kryžiaus ordino Komandoro kryžius), 1999 m. gegu-
žės 27 d. dek re tu jam su teik tas pul ki nin ko laips nis (po 
mirties). 

Parengė Rūta Trimonienė


