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Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos pažymėjimas dėl mo-
kytojo kun. M. Reinio atostogų. 1922 m. Iš Lietuvos ypatin-
gojo archyvo

Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą. 
Jie gyvena amžinai.

Mečislovas Reinys gimė 1884 m. vasario 3 d. Utenos apskrities Dau-
gailių vls. Madagaskaro kaimo ūkininkų šeimoje. Buvo jauniausias iš 
vienuolikos vaikų. Tėvas anksti mirė, motina viena leido jį į mokslus. 
Gimnaziją Rygoje gabus jaunuolis baigė aukso medaliu. 1905 m. su 
pagyrimu baigęs ir Vilniaus kunigų seminariją buvo pasiųstas mokytis 
į Peterburgo dvasinę akademiją. 1907  m. įšventintas kunigu. Vėliau 
Liuveno (Belgija) ir Strasbūro (Prancūzija) universitetuose studijavo 
filosofiją, teologiją, gamtos mokslus, psichologiją. Apgynė filosofi-
jos mokslų daktaro laipsnį. 1914 m., baigęs studijas, grįžo į Lietuvą. 
Apsigyvenęs Vilniuje dirbo pedagoginiuose kursuose ir lietuvių gim-
nazijoje, dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje. Aktyviai dalyvavo tauti-
nio atgimimo sąjūdyje. 1919 m. už kalbą, pasakytą minint pirmąsias 
Lietuvos Nepriklausomybės metines, buvo suimtas tuomet Vilniuje 
šeimininkavusių bolševikų ir laikytas Lukiškių kalėjime, vėliau kaip 
įkaitas su kitais lietuviais iki liepos mėn. kalintas Smolenske. Lietuvos 
ir Rusijos vyriausybėms pasikeitus kaliniais, kun.  M.  Reinys atgavo 
laisvę ir grįžo į Vilnių. 1922 m. iš Lenkijos okupuoto Vilniaus išvyko 
į nepriklausomą Lietuvą, dalyvavo įkuriant Lietuvių katalikų mokslo 
akademiją Kaune, tapo jos pirmuoju sekretoriumi. 1922–1940 m. dir-
bo Kauno universiteto Psichologijos katedros profesoriumi, aktyviai 
dalyvavo politiniame gyvenime. Krikščionims demokratams laimėjus 
Seimo rinkimus, 1925–1926 m. buvo Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministru. Rūpinosi konkordato su Vatikanu sudarymu, Lie-
tuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos nepuolimo sutarties pasirašy-
mu. 1926 m. popiežius Pijus XI paskyrė M. Reinį tituliniu vyskupu ir 
Vilkaviškio vyskupo padėjėju. Vyskupas M. Reinys domėjosi jauni-
mo reikalais, rėmė įvairias draugijas, fondus, organizacijas. Rašė fi-
losofijos, religijos, pedagogikos, psichologijos, visuomenės gyvenimo, 
politikos ir kitomis temomis, išvertė į lietuvių kalbą teologijos ir psi-
chologijos darbų. 1940 m. jis buvo paskirtas tituliniu arkivyskupu ir 
Vilniaus arkivyskupo metropolito Romualdo Jalbžykovskio padėjėju, 
o 1942 m. – Vilniaus, Minsko ir Mogiliovo (Baltarusija) arkivyskupijų 
apaštališkuoju administratoriumi. 

Sovietų Sąjungai pirmą kartą okupavus Lietuvą, 1941 m. birželį 
buvo ištremta daug arkivyskupo giminaičių: broliai Kazimieras ir Jo-
nas, seserys Emilija ir Leokadija. Patį arkivyskupą nuo pat antrosios 
sovietų okupacijos pradžios buvo bandoma užverbuoti. Siekta, kad jis 
bažnytinės vyresnybės vardu pasirašytų kreipimąsi į Lietuvos partiza-
nus, kviečiantį legalizuotis. Arkivyskupas M. Reinys kategoriškai atsi-
sakė, savo poelgį grįsdamas į politiką neleidžiančiais kištis Bažnyčios 
kanonais ir nepasitikėjimu sovietine valdžia. Negana to, jis aktyviai 
priešinosi Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių varžymams. 1947 m. gegužės 
mėn. arkivyskupas išsiuntė Religinių kultų tarybos įgaliotiniui Alfon-
sui Gailevičiui raštą, kuriame protestavo prieš Bažnyčios suvaržymus. 
Tų pačių metų birželio 12 d. jis buvo sovietų valdžios suimtas, tardy-
tas, o lapkritį Ypatingojo pasitarimo prie SSRS MGB „už talkininka-
vimą tėvynės išdavikams, dalyvavimą antitarybinėje nacionalistinėje 
organizacijoje ir antitarybinę agitaciją“ nuteistas 8 metams. Įkalintas 
Vladimiro kalėjime, esančiame 180 km nuo Maskvos. 

Nelaisvėje nepamiršo savo, kaip ganytojo, pareigų. Stengėsi kiek-
vieną likimo draugą paguosti, nuraminti, sustiprinti viltį iškentėti vis-
ką iki galo. Kaip liudijo buvęs Vladimiro kalėjimo kalinys anglas Fran-
kas Kelly, arkivyskupas daug meldėsi, buvo labai ramus, jo negąsdino 
nei tardytojų grasinimai, nei prievarta.

Mirė arkivyskupas M. Reinys kalėjime 1953 m. lapkričio 8 d. Buvo 
palaidotas bendrame kape. Artimiesiems apie jo mirtį buvo pranešta 
tik po pusės metų – 1954 m. gegužę.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1998 m. rugsėjo 14 d. pradėta 
arkivyskupo M. Reinio beatifikacijos byla. 2000 m. jis buvo įrašytas į 
XX a. tikėjimo liudytojų-kankinių martirologiją. Lietuvos Respubli-
kos Prezidento 2009 m. vasario 4 d. dekretu arkivyskupas M. Reinys 
po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju 
kryžiumi.

Utenos, Kupiškio ir Zarasų rajonuose, Kaune, Vilkaviškyje, Ma-
rijampolėje ir Vilniuje – daug kur Lietuvoje yra M. Reinio vardą me-
nančių ženklų (biustų, kryžių, bareljefų, vitražų ir kt.). Arkivyskupo 
atminimas įamžintas ir Rusijos Federacijoje, Vladimire. Minint visos 
Rusijos politinių represijų aukų paminėjimo dieną, 2010 m. spalio 
30  d. atidengta paminklinė lenta Vladimiro miesto kapinių memo-
riale, o 2012 m. spalio 6 d. atidengta ir pašventinta paminklinė lenta 
Vladimiro Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčioje.

Parengė Vilma Juozevičiūtė

Arkivyskupas M. Reinys su vaikais Pirmosios Komunijos šventėje. Vil-
nius, 1944 m. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių 

Arkivyskupo M. Reinio baudžiamosios bylos 
viršelis. Iš Lietuvos ypatingojo archyvo

Suimto arkivyskupo M. Reinio nuotraukos iš jo baudžiamosios bylos. 1947 m. 
Iš Lietuvos ypatingojo archyvo

Arkivyskupui M. Reiniui ir kitiems sovietų valdžios represuotiems dvasininkams 
atminti skirta buv. KGB vidaus kalėjimo kamera dabartiniame Genocido aukų 
muziejuje

Simbolinis arkivyskupo M. Reinio kapas Dau-
gailių bažnyčios šventoriuje, Utenos r.


