
REIGI KIRIK 
 
 

 
Võimas, küll kaunis madala telkkiivriga läänetorn muudab väheldase Reigi Jeesuse kiriku 
kaugelepaistvaks ja pilkuköitvalt monumentaalseks ehitiseks. Praegune kivikirik on juba 
kolmas pühakoda, mis siin paigas seisab - esimesed kaks olid puithooned. 

 
 
Reigi kogudus iseseisvus 1627. aastal, kuid jumalakoda, mille ehitusaega ei teata, oli 
olemas ennemaltki ning sedavõrd vana, et 1690. aastal uus puukirik asemele ehitati. 
Kivikirikut, vanast puukirikust üle tee, alustati 1799, pühitseti jumalakojaks 25. augustil 
1802.  
Hoone on ühelööviline, kooriruumi asemel polügonaalne altarilõpmik - avara saali üle on 
lihtsa karniisiga ümarserv-laudlagi, millele kunstipärast ilmet lisavad stukkrosetid 
kroonlühtrite kohal. Pealt kaarjad, barokse ruudustikuga aknad on avarad. Põrandakatteks 
pinkide all lihvimata paeplaadid, altari ees ja keskjoonel - suured punased tellised.  
Vähenõudliku kujundusega altaril, tõenäoliselt aastast 1899 on ristiga tipnevas 
raamistuses tundmatu kunstniku maal "Kristus Ketsemani aias" (Hoffmani järgi). Sama 
lihtne, justkui palmipuu tüvest välja kasvav on ainulaadse konstruktsiooniga kantsel. 
Seevastu kunstivara, mis Reigi uude kirikusse jõudnud keskaja piirimailt ja 17. sajandist 
lausa üllatab oma rikkusega. Vanimal nikerdreljeefil "Kolmainsus" on sugulusjooni 
Saaremaal Kaarma kirikule kuuluva "Maarja kroonimisega". Jumal-Isa on kujutatud 
lokkishabemelise keiserliku valitsejana, kes pilvedel troonib koos okaskroonitud ja risti õlal 
kandva Pojaga. Isa ja Poja peade kohal laiali tiibadega tuvi, sümboliseerides Püha Vaimu. 
Imekaunis nikerdatud ja kullatud lillevanik on raamistanud Madalmaalikku püstlaudadele 
maalitud kompositsiooni "Ristilt mahavõtmine". Üks kahest baroksest maalist "Püha 
õhtusöömaaeg", endisaegne altarimaal 17. sajandist, on tänini toreda polükroomse 
akantusmotiividega nikerdraamiga ääristatud ja kaunistab kantsli läheduses põhjaseina 
(teine muuseumihoiul). Nikerdraamistuses barokkmaalingut "Kolgata" võiks nimetada 
rahvapäraselt eepiliseks jutustuseks Suure Reede sündmusest evangelist Luuka järgi. 
Hiiurootslaste aega mäletab nikerdraamistuses polükroomne kipstondo "Kristus ristil 
(Jumala Tall)". "D Guds lamb, som bort tager werldennes synder, för barma dig ofwer oss", 
on reljeefi alla kirjutatud arhailises rootsi keeles teksti algusosa. Järgneb saksakeelne 
sõnum annetaja kohta: "Gegeben von dem Shule Lauck der Wohlbohrner Herr Fändrich av 
Bornning den 16 apr. 1757". Kaks 17. sajandi kroonlühtrit ja veelgi varasemad 
altariküünlajalad kuuluvad samuti Reigi vanade puukirikute pärandi hulka.  
 
 
Kirikust ja kogudusest  
 
Nüüdne Reigi kihelkond haarab Hiiumaa põhja- ja loodeosa Tahkuna poolsaarest Ristna 
neemeni. Reigi kihelkonna kesk- ja idaosa oli vanasti asustatud peamiselt rootslastega. 
Rootsi keelest on pärit ka kohanimi otseselt sellesse keelde kuuluvate vormidega Röcke, 
Rokie, Rockeby, Reckz, Raika, Röckis, Reucks, Reck, Reucke, Reykell, vihjates rootsi 
mõistele "rök", mis tähendab eesti keeles "suitsu" ja Röckeby "Suitsuküla". Kui Rootsi 
kuningas Gustav II Adolf kohustas Västeråsi piiskoppi J. Rudbeckiust 1627.a. visiteerima 
Eestimaa kirikuid, eraldas viimane Käina kihelkonnast 320 km² ala uueks Reigi 
kihelkonnaks. Siinsed rootslased omasid ordumeistri Broder Johan von Herse ajast 1470. 
aastast privileege, milliseid kinnitas omalt poolt 1503. aastal ordumeister Wolter von 
Plettenberg, mille kohaselt olid nemad kui vabad talupojad, olles vabastatud igasugustest 
muudest kohustustest mõisale, kui makstes ainult Ordu kompaniile Maasi mõisas 
Saaremaal aastas 20 vana Riia marka. Neid privileege ei tunnustanud aga enam Hiiumaa 
pärisomanikest mõisnikud De la Gardied ega neile järgnenud Stenbockid. Rootslased 
käisid oma õigusi nõudmas nii Rootsi kuningatelt kui ka hiljem Vene keisritelt, kuid kahjuks 



tulemusteta. Kui 1781. aastal läks Kõrgesaare mõis parun Otto Reinhold Ludwig von 
Ungern-Sternbergi omandiks, oli just enne seda veel Stenbockide ajal Vene keisrinna 
Katariina II otsustanud siinsed rootslased asustada Lõuna-Venemaale Berislawi, kus neile 
võimaldati Dnepri kaldale rajada uus asula Vanarootsiküla. Reigi rootslastega läks ka 
Kärdla rootslasi Ukrainasse. Nii asus 20. augustil 1781. aastal teele 422 meest ja 513 
naist, kokku 935 hiiu rootslast. Et veel mujaltki lisandus ümberasujaid, tõusis evakueerijate 
arv 966-le. Kui jõuti kohale 16. aprillil 1782. aastal oma hobustega, oli teel surnud 86 
emigranti. Reigi rootslastest jättis omale selleaegne Reigi õpetaja C. Forsmann 
kirikumõisale kuuluvad rootslased, kelle asulat hakati siis kutsuma Reigi Rootsikülaks. 
Lahkunud rootslaste maa-alale rajati Reigi mõis. Vanarootsiküla asustajate järeltulijad 
pöördusid tagasi oma päriskodumaale Rootsi 1929. aastal.  
 
Kauemat aega oli püsinud Reigi Jeesuse puukirik, mille kõdunemisel ehitati 1690. aastal 
uus puukirik. Eestlased kutsusid Reigi kirikut selle algusest peale Pihla kirikuks.  
Parun O. R. L. von Ungern-Sternbergi oli pahandanud tema poeg Otto Friedrich Gustav 
oma eluviisidega. Konflikt lõppes sellega, et poeg mõrvas end revolvrilasuga, mis isasse 
väga sügavasti mõjus, nii et ta otsustas enda patu lepituseks ehitada Reiki uue Jeesuse 
kivikiriku, puukirikust vastaspoolsele maanteeveerele. Uus kirik 370 istekohaga ja lipuga 
tornitipul pühitseti 25. augustil 1802.a. Selle siseseinu ehivad Ungern-Sternbergide 
krahvlikud ja parunlikud vapid. Kirikut ümbritseb surnuaed.  
 
Reigi kirikla ehitati 1627. aastal samaaegselt koguduse asutamisega Kõrgesaare mõisa 
omaniku krahv Jacob Pobtus De la Gardie poolt.  
 
1884. aastal astus ligi 700 Reigi luterlast kreeka-katoliku usku, mille tõttu ehitati Puskile 
Kõrgesaare apostlik õigeusu kirik ja abikirikud Kõpu Külamäele ning Malvastesse Tahkuna 
poolsaare keskosas. Kirikuid ümbritsevad surnuaiad.  

 


