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Kilkanascie kilometrów na północ od Szawli 
(Śiauliai)

na Litwie  znajduje się wzgórze Jurgaićiai, 
znane jako 

Góra Krzyży, jedyne takie miejsce na świecie.
To niespotykane chrześcijańskie sanktuarium 
pod gołym niebem, nobilitowane pielgrzymką 

papieską w 1993 r.

To właściwie nie góra, lecz grodzisko – wysokie 
na 10 m, majdan 60 x 50 m – na którym 

ustawione są tysiące  
krzyży, dużych i małych, drewnianych 

i metalowych, wykonanych profesjonalnie i 
zbitych 

ze zwykłych desek, do których przyczepiono 
kartki 

z błaganiami o przebaczenie win, zdrowie, 
pokój dla świata, kredyt z banku, miłość.





W miejscu tym postawiono w 1430 r. kapliczkę 
upamiętniającą przyjęcie przez Żmudzinów chrztu. Nad 

kapliczką górował wielki krzyż. 
Po powstaniach listopadowym i styczniowym krzyże 

stawiano w hołdzie poległym i zesłanym na Sybir. 







Dzieje sanktuarium sięgają średniowiecza, ale jego początki 
– zapewne jako ludowego miejsca kultowego, które być 
może zastąpiło jakiegoś pogańskiego poprzednika – są 

zupełnie nieznane. Miejscowi mieszkańcy opowiadają, że 
wiele krzyży wzniesiono po powstaniu 1831 r.





Wtedy krewni poległych powstańców, często nie znając miejsca 
spoczynku swoich bliskich lub bojąc się carskich prześladowań, czcili ich 
pamięć w oddalonym miejscu - wznosząc krzyże na świętej górze. Tę 
tradycję kontynuowano także po powstaniu 1863 r. 







Ok. 1900 r. 
liczbę krzyży 
szacowano na 

ok. 150. 

Liczba rosła 
od zakończenia 

I wojny 
światowej, 

sięgając 400 
w latach 30., 
a ok. 5 tys. w 

1961 r.





Zesłańcy z gułagów po 
powrocie na Litwę zaczęli 

wznosić tu krzyże 
dziękczynne za ocalenie i 
powrót na ojczystą ziemię. 
Niestety zbierających się tu 

pielgrzymów ponownie 
więziono 

i wywożono. 
Deszczułki na krzyżach 

informujące o tym, dokąd 
byli deportowani ich 

twórcy, stały się 
świadectwem 

prześladowań. Sowieckie 
władze w latach 

1961-1975 starały się 
kilkakrotnie zniszczyć Górę 

Krzyży, 
próbowano zrównać ją z 

ziemią, 
a nawet zatopić.







Najczęściej jednak 
drewniane krzyże 

przewracano, 
łamano, palono a 

metalowe 
wywożono na 

złom. 
W nocy wierni 
wznosili na ich 
miejscu nowe 
symbole ich 

niezłomnej wiary. 
Odrodzenie 

i niepodległość 
Litwy rozsławiło 
Górę Krzyży na 
całym świecie, 

stąd na krzyżach 
zaczęły pojawiać 

się napisy 
w różnych 
językach. 





Nie ma sposobu, żeby 
krzyże 
policzyć.Niektórzy 
oceniają, 
że samych stojących 
jest 
50 tys. Licząc z 
położonymi 
i podwieszonymi liczba 
jest szacowana na 
ponad 150 tys.





 

Papież Jan Paweł II 
podczas swojej 

pielgrzymki na Litwę w 
1993 roku celebrował na 

Górze Krzyży mszę 
świętą. Czekało na niego 

ponad 300 000 ludzi. 
W czasie Mszy św. papież 
mówił: "Wejdźcie na Górę 

Krzyży i wspomnijcie 
wszystkich swych synów 

i córki kiedyś 
osądzonych, uwięzionych, 

zesłanych do obozów 
koncentracyjnych lub na 

Syberię, Kołymę, 
skazanych na śmierć... Tu 
dokonało się to, co kiedyś 

na Golgocie". 







Górą Krzyży opiekują się franciszkańscy mnisi z klasztoru u jej 
podnóża, a na samym wzgórzu odprawiane są msze, odbywają 

się odpusty i koncerty muzyki sakralnej. Tu często 
rozpoczynają się pielgrzymki po świętych miejscach.









Góra Krzyży została 
wpisana na listę 
chronionych przez 
UNESCO dziedzictw 
kultury ważnych dla 
całego świata jako 
bezcenny symbol 
narodowo-religijny. 
Jednak być może 
prawdziwy fenomen 
tego świętego miejsca 
położonego za 
miastem Szawle tkwi 
w mnóstwie krzyży, 
które - jak pisał poeta 
litewski Justinas 
Marcinkevićius - 
"wciąż rosną z 
naszych mąk i bied". 





Góra fascynuje o każdej 
porze roku, o każdej 
godzinie dnia. Jednak 

szczególnie jest 
imponująca nocą – 
podobna wtedy do 
ogromnego okrętu 

płynącego ( w 
przestworza wśród 
tajemniczej muzyki 

poruszanych przez wiatr 
krucyfiksów. 
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