Pihla küla
Pihla küla asub Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 21 elanikku.

Pihla külas asub Reigi kihelkonnakirik (ametliku nimega Jeesuse kirik). Praegune 370 kohaline kivikirik on siinsel kogudusel kolmas. Selle lasi püstitada parun Otto Reinhold Ludwig von Ungern- Sternberg 1800.- 1802. aastal oma poja Gustav Dietrich Otto von Ungern- Sternberg ‘i (1773 –1800) mälestuseks. Kaardiväekapten Gustav Dietrich oli Peterburis elanud laia elu ning jäänud suurtesse võlgadesse, mida ei suutnud enam tasuda. Poeg palus isa abi kaardimänguvõlgade tasumisel, millest isa, kes oli ranges hernhuutlikus vaimus kasvatatud, keeldus. Suutmata tasuda võlga, läks poeg Gustav vabasurma. Kivikiriku püstitamine pidi leevendama isa süümepiinu. 

Esimese pühakoja asupaik on oletuslik,  selle asukoha võiks legendidele tugindes leida praegusest mere poole jääval Kabelimäel.samuti ka esimese kiriku ehitusaeg. 1627 aastal oli see igatahes olemas- nõnda tõendavad Eesti- Liivi- ja Ingerimaa visitaator Johann Rudbeckiuse visitatsioonidokumendid. Rudbeckiuse visiidi järel saigi seni Käina kihelkonna alla kuulunud Reigi kogudus 1627.aastal iseseisvaks
1628. a. annetas Kõrgessaare mõisaomanik krahv Jakob De la Gardie kirikule maaomandi. 
Esimene kirik kõdunes sajandi viimasel veerandil ja selle asemele ehitati uus puukirik aastal 1690, mis asus praegusest kivikirikust 45 meetrit lääne pool maantee äärsel seljandikul. Siis oli Reigis Rootsi kogudus, kuid jutlus toimus nii eesti kui rootsi keeles.
Rootslastest talupoegade võitlus mõisnikega oma õiguste eest lõppes nende väljasaatmisega 1781. a. Dnepri äärde. Sellest ajast alates tegutseb Reigis eesti kogudus.
Kirikus on olnud mitmeid kapitaalseid remonte, viimane aastal 1899. 

Kirikul oli oma aja kohta väga hea orel. 
Siit ka naljand Kärdla kiriku ja laulukoori aadressil. 
See jutustab, kuidas Kärdla laulukoor sai oma lauluharjutusi alles siis alustada, kui ratsamees tõi Reigi kiriku orelilt “õige hääle”.

Ehituslikult on Reigi kirik tagasihoidlik, ühelööviline iseseisva koorita, mida asendab pikihoone polügonaalne lõpmik. Läänesissekäik läbib madala gootiliku telkkiivriga kaetud massiivse neljatahulise kellatorni. Selle kõrvale, kiriku loodenurka on hiljem ehitatud väike surnukamber. Kiriku välisilmes domineerivad kõrge katus, massiivsed kiviseinad ning tiheda ruudustikuga ümarkaaraknad. Rõhutatult lihtsa ehitise ainsateks dekoratiivelementideks on tagasihoidliku profileeringuga räästakarniis ja Ungern- Sternbergide vapikivi tornipoolse peaukse kohal. Erandlik on torni tuulelipu varda tipus Eestis tavapärast kukke asendav liiliaõis, mis pärineb Ungern- Sternbergide vapilt. Kiriku sisekujundust ilmestavad ümarservlagi ja rosetid lühtrite kohal. Põrandat katavad tahumata paeplaadid, vahekäik ja altariosa on sillutatud kohaliku telliselöövi toodanguga- suurte tellistega.
Kunstimälestistena on Reigi kirikus kaitse alla võetud 26 eset. Huvitavamad kunstimälestised on vanast kirikust pärinevad 17. sajandil puule maalitud altarimaal “Püha õhtusöömaaeg”, veel üks “Püha õhtusöömaaeg”, “Kolgata” ning “Ristil mahavõtmine”. 19.sajandist pärineb proua Ungern- Sternbergi annetatud “Kristus Ketsemani aias”.

Vaatamisväärne on kiriku ümber laiuv surnuaed, kus on aadlike, pastorite ja nende perekonnaliikmete, rootsi ja eesti talupoegade vanu haudu.

Kui parun ehitas pojale mälestuseks kiriku, siis püstitas ta selle kõrvale, tänaseks kultuurilukku länud Pihla kõrtsi (maja sattus varisemisohtu ja lammutati 1915.a.) Pihla kõrtsis toimus ülemöödunud sajandi algul talupoegade vastuhakk mõisnikule. Hiiumaa umbes 40 kõrtsi hulgas on see kõrtsihoone ja tema kunagine asupaik on ainet andnud J. Smuuli - G. Ernesaksa ooperi “Tormide rand” kuulsatele kõrtsistseenidele. Kõrtsi ait asus üle maantee kirikuväravas.

Kõrtsiasemest veelgi edasi, umbes 200m kirikust eemal  asub Reigi pastoraadihoone. Kirikumõis rajati 1600ndate aastate algupoolel. Praegune, sellel kohal kolmas peahoone pärineb aastaist 1775-1779 ning on Suuremõisa lossi kõrval teiseks silmapaistvaks barikkehitiseks Hiiumaal.Pastoraat on ristkülikukujulise põhiplaaniga, pooleteisekorruseline, algselt rooga kaetud kõrge kelpkatusega kivihoone. Fassaadid on kaunistuseta, liigendatud vaid kõrgete neljakandiliste akendega. Kesktelge markeerib peasissekäigu esine klaasitud veranda. Hoone ruumilahenduses on keskne koht peaaegu ruudukujulisel saalil, millest lähtuvalt ülejäänud ruumid paigutuvad kahes reas anfilaadselt hoone pikiteljel. Esiküljel asus pastori kabinet eesruumiga ühel ning peretuba koos mantelkorstnaga köögiga teisel pool esikut. Aiaküljel paiknesid magamistoad, söögituba ning võõrastetuba. Ruumidel on lihtsate stukk- karniisidega peegellaed. Säilinud on pastori tööruumi baroksed tahveluksed ja nikerdustega piirdelaud. Osa pööningust ehitati 20.sajandil eluruumideks. Häärberi all on paljuruumiline, tellispõrandatega, osaliselt võlvitud kelder. 19.sajandil ümbritsesid peahoone esist muruplatsi kõrvalhooned.Neist on säilinud tall- vankrikuur (selle unkaaukude tuulutusavad on malta risti kujulised) ja talli vastas varasemast U-kujulisest aida ja lautadeaga liitehitisest säilinud ait. Samas kõrval asetsev, hiljem saunaks ümber ehitatud maakivihoone oli algselt magasiait. Peahoone taga on veidi metsistunult säilinud väike pargilaadne ilu- ja viljapuuaed. Selle tagaservas paiknesid vanasti puust leerimaja ning kirikumõisa rehi.
Hoonel on olnud mitmeid huvitavaid kasutusotstarbeid. 
Reigi pastoraadihoone on läinud saare kultuurilukku mitme siin elanud ja töötanud edumeelse pastori tegevusega. 
Selles reas on esimene Paulus Andreas Lempelius, hingekarjane aastail 1627-1665. 
Reigi tegi kuulsaks Aino Kallase novell “Reigi õpetaja”. Kirjanikku inspireeris Reigi esimese hingekarjase abikaasa Catharina Vieckeni (Wyckeni) ja abiõpetaja (diakon) Jonas Kempe traagiline armulugu, mis lõppes timukakirve all. A. Kallas käis 1927. a. kohapeal siinsete oludega tutvumas. Tänu sellele ajalooline tõde ja kirjaniku nägemus langevad üldiselt ühte. Mõnikümmend aastat pärast novelli ilmumist on ajalooarhiivides tuhnijad leidnud kohtuprotokollid, mida kirjanik pidas hävinenuks. Nende järgi oli pastor Lempelius üsna ükskõikne naise kadumise suhtes. Hukkamine tulenes kirikuintriigidest, mis nõudsid pastori maine puhtana hoidmist.
"Reigi õpetaja” aineil kirjutas Eduard Tubin 1971.aastal samanimelise ooperi (Eesti lavale jõudis 1979.aastal) ja 1977.aastal valmis “Tallinnfilmis”rezisöör Jüri Müüri käe all valmis samanimeline mängufilm.
Reigi õpetajaist skandaalsein on Hiiumaal sündinud Andreas Anton Kroll. 1714.aastal sai ta ametikoha Reiki, kust 1727.aastal vabastati “ristiusu põhitõdede halva tundmise” pärast. 1729.aastal õnnestus tal saada pastori koht Ruhnu saarele, kuid kuid tülid kohalike elanikega algasid sealgi ning 1738.aastal laskis ta oma väimees arvatavasti teda vihkavate ruhnulaste ässitusel Krolli maha.
Aastail 1751-1766 töötas kirikumõisas pastor Jonas Glanströmi perekonnas koduõpetajana hernhuutluse ajaloos tuntud Jacob Marrasch (1721-1792). 1767.aastal asus ta Saaremaale. Nimetatu oli aastail 1747-1792 Saare-, Lääne- ja Hiiumaa vennastekoguduste hoolekandja ja hernhuutlaste juht.  Marrasch tõlkis eesti keelde ka hernhuutlikke laule. Tema üheks hoolealuseks pastoraadis oli kirikuõpetaja poeg David Gottlieb Glanström (1744-1824), kes sai hea koduse hariduse ning jätkas õpinguid Köningsbergi Ülikoolis. Pastorina Järvamaal tegeles David Glanström Eestimaa talurahvaseaduse tõlkimisega , redigeeris eestikeelse piibli teise trüki ja muudki eestikeelset kirjandust. (Arveliuse “Ramma Josepi Hädda- ja Abbi- Ramat” jt). 1817.aastal valiti see Reigi pastoraadis sündinud ja kasvanud mees Tartu Ülikooli audoktoriks usuteaduse alal.
Soomest pärit Carl Forsman (Reigi pastor aastail 1775-1812)  pani 1775. a. Reigi kihelkonnas lapsi õpetama juba kolm koolmeistrit. Sama sajandi lõpul asutas ta ettevõtliku  mehena mütsivabriku , kus toodeti kaht mudelit mütse- vaesma ostja jaoks oli lihtsam ning jõukama ostja tarvis uhkem ja kallim müts.
Hariduse ja kultuuriedendajana on ajalukku läinud pastor Gustav Feliks Rinne, kes töötas siin aastatel 1865-1872. Tema asutas kihelkonda kaks kooli, lõi Reigi laulukoori ja korraldas 1867.aastal Hiiumaa südames Leigri külas Murru kõrtsisõues esimese Hiiumaa laulupüha, millest võttis peale Reigi koori osa ka Käina koor. Koorilaulu edendamiseks koostas G.F. Rinne kaks kogu neljahäälseid laule segakoorile.G.F.Rinne on kirjutanud tänapäeval Eesti hümni viisina tuntud Paatsiuse viisile hiiukeelsed sõnad “Hiiomaa ehk issamaa laul”.
Tema poeg, pastor Immanuel Rinne (oli Reigis pastor 1880-1886) asutas 1882. a. pastoraati Hiiumaa esimese avaliku raamatukogu, milles oli 200 köidet. 
Üks viimaseid selles kiriklas elanud kirikuõpetajaid oli Gottlieb (Joosep) Meeri.
Reigi pastoraadi kompleksis on kaitse alla võetud peahoone, tall, tõllakuur, saun, kelder ja magasiait.
1966 aastani oli hoones vanadekodu. Hiljem üritati maja restaureerida, kuid suudeti vaid lagunemist peatada. Praegu oodatakse raha, et uuesti töid alustada. 
Pihla külas pastoraadist natuke siemaa poole asus 19.sajandil asutatud Pandja kool.

Looduslikud olud
Küla on valdavalt metsaga kaetud . Reigi kiriku taga on noor 30-40.a. vanune männik, pastoraadist tagapool segamets ja madalam vesisem maa. Pihlamägi on kõrgeim koht piirkonnas. Küla piirneb Kirikulahega, mis on Kajumerega ühendatud oja abil, külast voolab läbi Pihla oja (ka Leesna oja, Pihlaraba kraav) algab Pihla rabast ja suubub Reigi lahte, pikkus 18 km, valgala 72,9 km. Tähtsamad lisaojad : Rima oja (pikkus 9 km, suubub vasakult kaldalt 5 km kauguselt suudmest) ja Kurisu oja (suubub vasakult kaldalt 1 km kauguselt suudmest). Pihla oja on üsna ilus ja kohati käredavooluline jõeke, mis toitub Pihla raba, allikate ja ümberkaudsete suhteliselt märgade metsade vetest. Siin asub Pihla allikate sihtkaitsevöönd.

 

 
 



 



