WARĘŻ: PIĘKNO I DRAMAT
ŚWIĄTYNI
Niemal każdy, kto miał możliwość zobaczenia tego kościoła, opisuje
swoje wrażenia według podobnego schematu: najpierw tajemnicza odległa, ale potężna sylweta dwuwieżowej fasady, widoczna
z przygranicznej drogi biegnącej od Hrubieszowa w kierunku południowym. Drugie, już bezpośrednie spotkanie nie jest łatwe,
trzeba bowiem pokonać przejście graniczne w Hrebennem i cofnąć
się 52 km na północ, żeby dotrzeć do Waręża. Imponująca budowla
w otoczeniu parterowych wiejskich domków odbija się malowniczo
w stawie. Bocian z wysokości gniazda uwitego wokół krzyża przygląda się z wyraźnym zaciekawieniem – widocznie ludzie rzadko tu
zaglądają.
Północna fasada, ta, którą widzimy od polskiej strony, ozdobiona doskonale zachowaną
tablicą fundacyjną i wyniosłymi wieżami, również nie przygotowuje nas na trzecie spotkanie – spotkanie z prawdziwym dramatem. We wnętrzu bowiem zamiast Boga Ojca na
sklepieniu otoczonego aniołkami widać puste, błękitne niebo. A pod nim gęstwę krzewów
– na ziemi, nad ziejącymi otworami krypty, na wystających załomkach murów, na ścianach.
A może to rajski ogród? Wszak uprawiają go już tylko święci – i Ewangeliści, i święta Maria
Magdalena… Ptaki licznie wiją tu gniazda, Samarytanka, która właśnie zaczerpnęła wody,
żeby podlać ów ogród, uśmiecha się łagodnie. Jedno spojrzenie na rozbity ołtarz wystarcza
jednak, żeby uświadomić sobie, że to NIE jest rajski ogród, że stoimy twarzą w twarz z cierpieniem świątyni, której wydarto serce.
Kościół w Warężu ufundowany został w 1693 r. przez Marka Matczyńskiego, koniuszego
koronnego i ulubionego towarzysza wypraw wojennych Jana III Sobieskiego, właściciela
Waręża. Twórcą tej imponującej budowli był Wojciech Lenartowicz, architekt lubelski, jeden
z nielicznych w XVII wieku rodzimych artystów w dziedzinie barokowego budownictwa sakralnego. Jego dziełem jest również kościół w nieodległym Uhnowie, który ustępuje jednak
waręskiej świątyni, w owym czasie uznawanej słusznie nie tylko za najwybitniejsze dzieło
Lenartowicza, ale również za najpiękniejszy zabytek architektury ziemi sokalskiej. Nie tylko zresztą architektury – kościół w Warężu zasłynął bowiem z bogatych fresków, których
twórca do dziś pozostał nieznany. Część badaczy przypisuje je Stanisławowi Stroińskiemu,
jest to jedynie prawdopodobieństwo, które nigdy nie zostało potwierdzone. Niemniej nawet
dziś, gdy nie ma już najefektowniejszej części malowideł – sklepienia – zarówno przedstawienia figuralne, jak i imponujące architektoniczne elementy iluzjonistyczne zachwycają
nie tylko bogactwem motywów, ale i mistrzostwem wykonania.
Niestety, umowa „o zamianie odcinków terytoriów państwowych”, podpisana 15 lutego
1951 r. przez Bolesława Bieruta, na mocy której straciliśmy 480 km² bogatych w złoża węgla terytoriów z kwitnącymi miastami: Bełzem, Sokalem, Krystynopolem, Warężem (przemianowanym wówczas na „Nowoukrainkę”) i Uhnowem w zamian za wyludniony „worek
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bieszczadzki”, spowodowała i tu nieodwracalne szkody. Nie wiemy, i być może nigdy się nie
dowiemy, co spowodowało w Warężu katastrofę tak potężnej budowli. W latach siedemdziesiątych podjęto prace remontowe, ale zostały one przerwane.
Po latach bezsilności coraz częściej w tym beznadziejnie długim i ciemnym tunelu
zaczyna pojawiać się światełko nadziei. Wreszcie doczekaliśmy czasów, kiedy inicjatywa
wychodzi zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej, gdyż obie dostrzegają palący problem ratowania wspólnego dziedzictwa narodowego.
A jednak wydawać by się mogło, że uratowanie kościoła w Warężu jest niemożliwe,
nawet wręcz bezcelowe. Ktoś mógłby nawet powiedzieć: po cóż wydawać ogromne sumy
na odbudowę, skoro tam nie ma już wiernych? Okazuje się, że i z takim problemem można
sobie poradzić. Proboszcz Dynisk, ks. Wiesław Mokrzycki, organizując po 55 latach pielgrzymkę do pobliskiego, ale oddzielonego granicą Uhnowa, udowodnił, że możliwe jest
przywrócenie życia opuszczonemu i zniszczonemu kościołowi właśnie przez zjednoczenie
po latach wiernych tej samej niegdyś parafii. Można mieć nadzieję, że jeżeli dawne przejście
graniczne w Uśmierzu zostanie otwarte, również kościół w Warężu odzyska część swoich
wiernych, jego dawni parafianie żyją bowiem jeszcze po polskiej stronie granicy.
Budowanie świątyń żywych, które obserwujemy coraz częściej w nowym historycznym
kontekście, przypominającym nieco ożywianie Bożych domów tuż po wojnie, nie zawsze
wymaga wielkich nakładów. Ważniejsza jest inicjatywa i świadomość, że i od nas zależy
powodzenie takich przedsięwzięć.

Fotografie Autorki ukazujące zrujnowane wnętrze świątyni i jej piękną fasadę
umieściliśmy na I i IV stronie okładki. Powyżej zdjęcie rozbitego ołtarza.
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