
ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 
(1884-1953)

«Neliūdėkim. Nukankintieji kovoja drauge su 
mumis... Jie stiprina mūsų gretas. — Tebus 
pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą. Jie gyvena 
amžinai». (Ark. Reinio žodžiai, žuvus 1951 m., 
bendrakaliniui).

Ganytojas, akademikas ir kankinys gimė 1884 m. vasario 15 d. 
Utenos apskrityje prie Daugailių, Madagaskaro vienkiemyje, vie
nuoliktuoju šeimos kūdikiu. Pradžiamoksli gavo Antalieptėje ir 
Mūrinėje Ašmenoje, vidurini Rygoje. 1901-1905 m. mokėsi Vilniaus 
kunigų seminarijoje. Po to Petrapilio dvasinėje akademijoje. Čia 
šalia kitataučių profesorių lankė šių lietuvių paskaitas : Kazimiero 
Jauniaus hebrajų ir biblinę graikų kalbą, Jurgio Matulaičio- 
Matulevičiaus sociologiją, Aleksandro Dambrausko-Jakšto šv. 
Rašto įvadą, Prano Būčio fundamentalinę teologiją, Jono Mačiulio 
-Maironio moralinę teologiją ir sielovadą, J. Baltrušio kanonų 
teisę. Pagrindine šaka ėmė apologetiką pas prof. P. Būčį. 1907 m. 
birželio mėn. 10 d. įšventintas kunigu. Akademiją baigė 1909 m. 
teologijos magistro laipsniu, parašęs darbą apie krikščionybės įtaką 
dorovės mokslui. Tais pačiais metais išvyko filosofinėms studijoms 
į Belgijos Liuveną. Jas užbaigė 1912 m. daktaro laipsniu. Dizerta
cijos tema buvo Vladimiro Solovjovo mintis apie dorovės pagrindą. 
Apart filosofijos paskaitų, klausė dar fizikos, chemijos, geologijos- 
minerologijos, biologijos, anatomijos-fiziologijos ir politinės ekono
mijos.

Kad užbaigtų bendrąjį gamtos mokslų kursą, 1912 m. lankė 
vietos gamtos mokslų fakultete botanikos, zoologijos, citologijos 
paskaitas ir išlaikė kvotimus. 1913-1914 m. Strasbourge tobulinosi 
apologetikoje ir gretimuose moksluose. Aplankė dešimtį Europos 
kraštų. Danijoje, Horsenso mieste per trejas atostogas dirbo sielo
vadoje tarp lietuvių ir lenkų išeivių.

1914-1915 m. Vilniuje prie šv. Jono bažnyčios ėjo vikaro parei
gas. 1915-1922 m. vietos lietuvių gimnazijos, pedagoginių kursų
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kapelionas, mokytojas, nuo 1916 m. kunigų seminarijos profesorius. 
Veikė vilniečiuose ateitininkuose, pavasarininkuose, krikščionyse 
demokratuose, ketverius metus vedė švietimo draugiją Rytą. 1919 m. 
nuo vasario 22 d. iki liepos 23 bolševikų kalinys Vilniuje, Daugpilyje 
ir Smolenske. Du metu dirbo Lietuvių Mokslo Draugijos valdyboje. 
1920-1921 m. dėstė filosofiją Lietuvių Mokslo Kursuose Vilniuje. 
1922 m. tarp 20 Vilniaus veikėjų ištremtas į laisvą Lietuvą.

Nuo 1922 m. rugsėjo 1 dienos iki 1931 m. buvo extraordinarinis 
psichologijos profesorius Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos-Filosofijos fakultete. Po to, vyriausybei panaikinus psi
chologijos katedrą, liko psichologijos privatdocentas prie filosofijos 
katedros.

Vilniaus vysk. Jurgio Matulaičio rūpesčiu 1923 m. liepos 14 d. 
pakeltas prelatu. Tų metų rugsėjyje Lietuvos vyriausybės atstovas 
XVII tarptautiniame priešalkoholiniame kongrese Kopenhagoje. 
Kiek vėliau Lenkijos prispaustųjų tautų Ženevos konferencijoje 
atstovavo lietuvius ir įteikė Tautų Sąjungai memorandumą vilniečių 
lietuvių klausimu.

Veikliai reiškėsi politiniame darbe per krikščionis demokratus 
iki 1926 m. balandžio mėnesio. 1925 m. rugsėjo 25 — 1926 balandžio 
21 d. užsienio reikalų ministeris. Jis žymiai palengvino apaštališka
jam vizitatoriui arkiv. Jurgiui Matulaičiui išlyginti Lietuvos ir 
Apaštalų Sosto santykius, sudaryti Lietuvoje kaimyninių tautų 
nepriklausomą bažnytinę provinciją. Nuo 1926 m. bal. 5 d. titulia
rinis Tiddi vyskupas ir vysk. A. Karoso koadjutorius su paveldėjimo 
teise.

Nuo 1927 m. Pavasario sąjungos ir federacijos globėjas. Vie
tinių ir bendrų suvažiavimų, konferencijų dažnas dalyvis, paskaiti
ninkas. Priklausė ateitininkų federacijos valdybai. Ypatingai rūpi
nosi bendra katalikų akcija. Katalikiškajai veiklai aukojo ir jėgas 
ir santaupas. Budėjo, kad sielovada deramai vyktų. Jis pats reko
lekcijų vedėjas, dažnas, gilus bei išsamus pamokslininkas. Globojo 
Vilkaviškio kun. seminariją nuo pat pradžios. Organizavo Lietuvos 
Katalikų universitetą ir 1932 m. paskirtas jo rektoriumi. Bet šį 
židinį užgniaužė pasaulinė valdžia. 1937.VI.9-IX.9 aplankė Šiaurės 
Amerikoje ir Kanadoje 52 lietuviškas parapijas, katalikų univer
sitetus, domėjosi kat. veikimu bei psichologiniais mokslais. 1939 m. 
vasario 21 d. pakeltas į Lietuvių Kat. Mokslo Akademijos narius 
mokslininkus.

1940 m. liepos 18 d. paskirtas titulariniu Cypselos arkivyskupu 
ir Vilniaus arkivyskupo pagelbininku. Drauge ėjo generalinio vikaro 
pareigas. Kai vokiečiai arkiv. R. Jałbrzykowskį išvežė į Marijam
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polę, o vėliau jam persikėlus į Balstogę, arkiv. Reinys liko Lietuvos 
sovietinės respublikos ribose esančios vilniškės vyskupijos adminis
tratorius. Viso septynmečio kryžiai Vilniuje prilygo jo mokytojo 
ir pirmtakūno vysk. Jurgio Matulaičio M.I.C. septynmetį. 1947 m. 
komunistų suimtas, nuteistas dešimčiai metų ir ištremtas dėl to, 
kad prieš jų melą nenusilenkė, jį atskleidė ir pasmerkė. Didvyrišką 
drąsą vainikavo gyvybės kaina. Žuvo kariškame Vladimiro kalėjime 
1953 m. žiemą.

Gana atšiaurios sąlygos nuo pat mažens jį užgrūdino gerai 
kovai. Augo skaitlingoje šeimoje. Augštų mokslų ir dvasinės kul
tūros pasiekė ne eiline auka ir pastangomis. Kovoje už teisę ir tiesą 
nežinojo kompromisų. Todėl įkalintas 1919 metais. Todėl po trejų 
metų — tremtinis iš Vilnijos. Todėl nepriklausomybės laikais jam 
byla ir moralinės sankcijos. Pagaliau nuolatinis kryžiaus kelias Vil
niuje okupacijų laikais. Kelias, nuvedęs į kalvariją.

Buvo tikras asketas. Taigi patrauklus. Rūkalų ir svaigalų nevar
tojo. Rengėsi kukliai. Kambarys išsiskyrė paprastumu. Laiką sunau
dojo maldai, įtemptam darbui, dažnai tam skirdamas ir būtino 
poilsio valandas. Jo trumpa atgaiva buvo ne kurortuose, bet gim
tajame sodžiuje. Vaišių nerengė. Į jas ėjo tik būtiname reikale. Bet 
turtų nekrovė. Knygai, spaudai ir šalpai pinigo negailėjo. Garbės 
ne sau jieškojo. Taip jis panašėjo tiems, kuriuos regime altorių 
garbėje. Šitai pastebėjo ir kitataučiai, buvę bendrakaliniai Vladimiro 
kalėjime. Pavyzdžiui, vokiečių užsienio reikalų ministerijos tarėjas 
protestantas dr. Gotthold Starke, buvęs toje pačioje kameroje, ilga
me straipsnyje išryškina arkivyskupo asmenį ir didvyrišką laikyseną. 
(Draugas, 1957.VI.7). Tarp kitko pabrėžia: «Jo laikysena yra tikrai 
Bažnyčios šventojo laikysena... Jo autoritetas sklido pro kalėjimo 
sienas iš vienos griežtai izoliuotos celės — kiton. Aš pats daug gavau 
iš šios prakilnios asmenybės, kurioje jungėsi tvirtas tikėjimas, dide
lis mokslas, krikščioniškoji meilė ir nusižeminimas ».

Spaudos darbo Ganytojas ėmėsi 1907 m. Reiškėsi daugiausiai 
psichologijos srityje. Bendradarbiavo Šaltinyje, Draugijoje, Vadove, 
Ateityje, Aušroje (vilniškėje), Viltyje, Vilniaus Garse, Vilniaus Aide, 
Vilniuje, Laisvoje Lietuvoje, Lietuvos Mokykloje, Logos, Soter, Nau
jojoje Vaidilutėje, Ryte, Pavasaryje, Jaunimo Vade, Tėvynės Sarge 
(tiek Vilniaus tiek Kauno), Tiesos Kelyje, Židinyje, Sargyboje, Lie
tuvoje, XX Amžiuje ir kitur.

Gyva ir įtempta visuomeninė veikla, sielovada, ganytojavimas, 
mokslinimas neleido atsidėti platesnės apimties veikalų rašymui, 
nors tam savybių ir pasiruošimo netrūko. Jo svarbesnius 106 straips
nius randame Suvažiavimo Darbų III tome, 1940, 478-481 psl. Ten
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turime ir jo vienus iš paskutiniųjų laisvės laikų straipsnius : A. a. 
Pijus Vienuoliktasis, 3-9 psl. ir Rasė ir psichika, 101-111 psl.
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