
ВОЛОДИМИР ДРОЗДОВ

РИХЛІВСЬКИЙ КОВЧЕГ

Офірувач та його подарунок. До Чернигівського Держмузею в
1925 році надійщла виключно видатна пам ятка культової металопластики,
надзвичайна навіть і для щедрого XVIII століття, коли російські та
українські магнати з ріжноманітних приводів офірували велику силу
речей по церквах та манастирях.

Це відомий Рихлівський срібний ковчег-дарохранильниця, з авгзбур-
зьким штампом, вагою 2 п. 33 ф., що його офіровано в 1749 році Рихлівському
манастиреві*) від двірського полковника Федора Івановича Каченівського.

Крім самого ковчегу, що своїм виглядом свідчить про гарного
художника, який спроектував ковчега, та про найкращих майстрів Авгзбургу,
що цей проект виконали, сама особа офірувача й ті обставини, що в зв язку
з ними було подаровано ковчега манастиреві, такі виразно кольоритні,
що вважаю за незайве сказати про це декілька слів.

Федір Іванович Каченівський (разом з поміщиком Петром Лазаревичем
Чижевським) був титарем Рихлівського манастиря і, не шкодуючи власних
коштів, енергії й своїх зв язків у вищих сферах, протягом 11 років уперто
утворював матеріяльний добробут, міцність і славу своїх Рихлів.

До 1743 року весь манастир був дерев яний. У цьому році коштом
почасти манастиря почасти цих титарів і доброхотних донаторів" все
наново перебудовується: так церкви, як і келії" будуються кам яні.

Року 1749 Каченівський будує в манастирі окрему муровану церкву
в ім я свого небесного патрона Федора Стратилата, як місце свого
майбутнього поховання 1 2).

В 1754 році, коли велика пожежа знищила манастир, зараз-же було
фундовано і у 1760 році вже освячено муровану п ятибанну, трьохпре-
стільну церкву, знов-таки неусыпным попече ниєм тех же ктиторов
Каченовского и Чижевского" 3).

Ось які широкі були фундаторські розмахи рихлівських титарів, при
чому із них двох на першому місці завжди був Каченівський: автор
історичного начерку манастиря саме його зве здателем и обновите-
лем Пустини" Ч подає вірші на могилі Качанівського, де сказано:

Тщанием его славна єсть обитель,
По жизнь бо свою трудися, яко благодетель  4).
При свойому багатстві й релігійній прихильності до манастиря

Каченівський, двірський полковник, як свідчить його біографія5) й
доводять факти,  мав чималі зв язки у вищих сферах6) і з цього

1) Кол. Кролевецького повіту, Черниг. губ., біля с. Оболоння.
2) Арх. Филарет, Ист.-стат. опис. Черн. епарх., III, с. 312. 3) Там-таки, III, с. 313.
4) Арх. Филарет, Ист.-стат. опис. Черн. епарх., III, с. 325 326.
5) Каченівський за часів імп. Єлисавети Петрівни дістав дворянство, незабаром ранг

двірського полковника, потім бригадира.
6) Недалеко від Рихлівського манастиря в с. Вишенки, де за тих часів був маєток і

палац Рум янцева-Задунайського. Він також добродій манастиря: за часів Катерини II саме
він уратував Рихл. манастир від скасування. Див. Филарет, ор. cit., III, 331 333.
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добре скористав, уживаючи всіляких заходів, щоб зміцнити свій
твір Рихли.

Так, під той час, коли очевидячки в будівників церкви була тимчасова
фінансова затримка, коли манастиреві не вистачало заліза на ґратки
для церковних вікон, повз манастир сплавляли до Київа Десною *)
казенне замовлення з рудні Акинфія Демидова для церкви Андрія Перво-
званного, і якраз саме це були потрібні для Рихлів залізні ґратки
нарочитой роботи" та инший залізний матеріял. Але урядовець судна

замість щоб пливсти до Київа й передати вантаж на призначену від
казни адресу,  несподівано чомусь залишає геть увесь матеріял
у Рихлах.
Побожний автор історичного начерку манастиря, звісно, бачить у

цьому чудесну допомогу манастиреві від його небесного патрона, чудотв.
Миколи, що його ікону в манастирі здавна вважалося в окрузі за
чудотворну, і цілком виправдує урядовця судна, кажучи, що він змінив
адресу, мня сие дело быти божиим смотрением".

Про чудо" повідомили Петербург, і замість карного розшуку в цій
справі імператриця Єлисавета Петрівна наказом з ЗО червня 1745 р.
звеліла: завезеное в прошлом году в оный Рыхловской манастырь с завода
Акинфия Демидова железо употребить в том монастыре на церковные
строения", надіславши до кабінету лише повідомлення про кількість
матеріялу, а що до грошей за ґратки, то когда от него Демидова того
железа или денег за него требовать будут,  тогда об явить сей
наш указ".

Будуючи манастир і до-речи підновляючи славу ікони чудом
залізних ґраток, дбайливий титар уживає, очевидячки, инших заходів, щоб
матеріяльно забезпечити манастир у майбутньому. Там-же таки імп.
Єлисавета Петрівна, що дарувала Каченівському і дворянство, і ранг
полковника й бригадира, поширює своє добродійство й на манастир: з
22 березня 1749 року вона надає Рихлам окрему грамоту, що нею задля
того-ж таки чуда залізних ґраток, дарує манистиреві щорічну пенсію
в 500 карб., стверджує права манастиря на маєтки, що їх раніш
подаровано манастиреві за імп. Петра І та за гетьманів, і зовсім уже
несподівано докладно визначає .юридично-господарське відокремлення
Рихлівської Миколаївської Пустини од влади черниг. єпарх. архиєрея:
доходов монастырских Черниговской кафедре ничем некасаться и оных

не отбирать, монахов в послушание в Черниг. Кафедру не брать, по-
стриженцев и кандидатов в настоятели со стороны не вводить, быть
под ведомством и охранением в Черниговской епархии токмо в том,
что принадлежит до духовного исправления, выше игумена никому

никогда в том монастыре не быть". 2 3 *) Це підносило незначну Рихлівську
пустинь на степінь неначе якоїсь ставропигії, де головували ігумен
і титар.

Року 1749 манастир одержав і окрему царську пожертву срібне
паникадило з відповідним написом про надання його до манастиря 8).

Так пощастило титарові Каченівському скінчити влаштування манастиря,
що його безнастанними трудами й піклуванням з незначної дерев яної
пустині став пишним і багатим манастирем.

Залишалося зафіксувати своє ім'я на віки вічні якимсь надзвичайним
подарунком, що відповідав-би великій прихильності титаря до манастиря
й усій його напруженій праці.

х) Рихлівський манастир за 5 6 верстов від Десни. 2) Ibidem, III, 315 319.
3) На великий жаль, невідомо, куди пішла ця цінна річ, а також і срібні золочені

царські врата, що про них згадується в Ист.-стат. опис. епархии , III, с. 320.
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Цим вершком усього будівництва Каченівського й була Рихлівська
дарохранильниця.

Року 1749 Качеиівський читав уже свій бучний напис на ковчезі:
*Нос sepulchrum curayit Thaumaturgi Richlon-
affabre fieri Praefectus sciense ad duraturam

Legionis suorum Parentum toti-
THEODORUS IOANIDES usque prosapiae raemo-

KOCZENOWSKI riam.

suomet ipsius sumtu in Anno Domini 1749.
Monasterium S. Nicolai

3 1749 до 1922 p. ковчег перебував на головному престолі Рихлів-
ського манастиря, дивуючи своєю художністю тих, що бачили його.

У 1922 році, коли вилучали культові цінні речі для Помголоду,
духівництво манастирське вирішило сховати ковчега в землю, але
представники влади вратували цей художній скарб від псування, і Рихлів-
ський ковчег перейшов до Кролевецького фін. відділу; звідти його в
особливо пристосованій шухлядці було перевезено до Чернигівськоґо
Губ. Фін. Відділу х) при двох наглядачах без жадної шкоди для
дрібних прикрас, що ними так рясно ковчег оздоблено. Користуючися нагодою,
треба висловити велику подяку співробітникам кол. Королевецького повіт,
фінвідділу за ту обережність, із якою вони поставилися до цієї
високохудожньої речи.

До 1925 року ковчег перебував у камері каси Чернигівського Окр-
фін. Відділу й рахувався в статті перехідних цінностів; тільки в 1926
році, коли окремі відділи Черн. Держ. Музею, розкидані раніш по ріж-
них кутках міста, було з єднано в одному великому будинкові, і коли
Держ. Музей дістав змогу утримувати постійну охорону будинку, 
Рихлівський ковчег привезено до Музею* 2), де він і зайняв виключне
місце в багатому відділі культової металопластики.

Ідейний зміст композиції. Загальні вимоги мистецтва відповідність
форми, що її вибрав художник, до конкретизованої у ній ідеї, повність і
закінченість образу, почуття художньої міри,  иноді навіть і у великих
майстрів змагаються зі спокусою зайвої деталізації, що надає
важкуватосте основним рисам образу й завжди розпорошує глядачеву увагу.

В речах релігійного культу ці вимоги мистецтва набувають, здається,
ще більшої суворосте, вважаючи на загальне завдання культових речей
сполучати всі враження глядача через красу форми в релігійному почутті,
в піднесенні релігійного настрою. Тут, більш ніж у побутових формах
мистецтва, кожна помилка проти почуття художньої міри, чи в бік
переобтяження образу, чи в бік його незакінченосте, завжди викликає
небезпеку зворушити в глядача будлі-які сторонні асоціяції думок, що можуть
відвернути його настрій далеко від релігійного напрямку.

Щоб строго зберегти культову мету в речах, релігійному мистецтву
доводилося утворювати навіть форми умовної стилізації, і знайдені
протягом століть форми, що їх визнано було за відповідні до культової
мети, фіксувати певними канонами, що закінчений їх зразок можна бачити
в старовинних північних письмах ікон, де все до подробиць від рис
контуру, складу й сполучення фарб аж до оброблення дошки було
передбачено.

У дрібних речах культового знаряддя цей контроль церковної
традиції взагалі почувається менше: сюди порівнюючи вільно
проходить нове в орнаменті, в поступових змінах профілю речей, подробиць
рисунку й т. и.

ł) Супров. лист Кролевецького Повіт. Фін. Відд. 8 грудня 1922 р., № 1268.
2) За актом Черн. Окр. Фін. Відділу 24 листопада 1925 року.
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На Україні воля художньої творчости в речах культу (звісно, умовна)
здавна виявлялася повніше ніж у Москві, котра традиційно
завжди силкувалася оборонити свій православний побут від єретичного
Заходу,

Постійний вплив західнього мистецтва й безпосередній зв язок із
сусіднім у Польщі католицтвом при безпосередніх торговельних стосунках
із Заходом відбилися на Україні навіть у найвідповідальнішій частині
культового вжитку в іконописі й тим більш на дрібних речах церковного
начиння, В цій галузі штампи Гданська, Авгзбургу, Нюренбергу, то-що,
а також наслідуваня їх із боку українських майстрів трапляються не
тільки в першорядних пожертвах військової старшини, але иноді й у
вжитку звичайної селянської церкви.

Розглянений у перспективі цих міркувань, Рихлівський ковчег є
справді шедевр культової металопластики, оскільки в ньому в компактно-
скомбінованих і високо-художніх образах блискучо виконано важке
завдання органічно злити в одну художню цілість широкий суто-художній
замисел, глибоку культову доцільність і рясне стильне оздоблення.

У вільно-реалістичному напрямкові, що до нього привчило Україну
західне мистецтво, тут широким обсягом розгорнуто релігійну ідею
дела Христова на земле", від виправдання хрестною жертвою гріха

Адама аж до бажаного релігії розповсюдження християнства, як нового
життя" по всій земній кулі.

Невеликі й нечисленні групи й постаті, кожна окремо і в зв язку з
иншими, набувають глибокого й многогранного значення, примушуючи
увагу глядача не розпорошуватися, але вглиблятися в істоту кожної
частини розгорнутої картини.

У С.-Пбургских Ведомостях" 1842 р. (№ 1 4, 6) е приблизний
нарис цього ковчега Ф. Чижова. Мандруючи за кордоном, він при
огляді в Празі гробниці патрона Богемії Івана Непомуки, згадує про
Рихлівський ковчег, який своєю загальною композицією нагадує
гробницю Ів. Непомуки. В позаочному описі ковчега Ф. Чижова є чимало
важких помилок, але, не вважаючи на це, він цілком правдиво натякає
на головну силу ковчега: В Прагском (ковчезі Ів. Непомуки)
прекрасная работа, в нашем высокое сочинение, превосходно исполненное.
Это целая священная песнь; перенесите ее на полотно  она будет
превосходною картиною, достойной кисти художников прошедшего цве-
тущего времени живописи; передайте ее в звуках, это полная оратория".

Оця глибина ідейного (звісно, культового) змісту поруч із простими
художніми формами й становить надзвичайну красу Рихлівського ковчегу.

Майже кожна звичайна типова дарохранильниця деталізує ідею
спокутування через змалювання ріжних моментів із страстей Христових":
зв язування, бичування Христа, молитва в саду Гетсиманському, несення
хреста, зняття з хреста, похорон, таємна вечера, знаряддя до стра:
стей Христових: цвяхи, молоток, бич, колона з мотузкою, весь цей
матеріял уперто фіксує увагу глядача на образах фізичних мук, що
пригнічують настрій.

У Рихлівському ковчезі художник образи страждань бога заміняє
образом бога воскреслого, величного переможця смерти, що оце зараз
підвівся із спорожнілого гробу, а всі-ж знаряддя до мук цієї жорстокої
спокути, що її вимагав бог-отець за гріх Адама, перенесено вгору,
на небо, й передано до рук янголів, як виправдні документи вже
минулого болісного шляху до перемоги.

Яко тему для групування постатів на ковчезі, взято євангельське
оповідання про воскресення, і всі персонажі оповідання в євангельському
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трактуванні використано для того, щоб скупчити в релігійну картину
перемоги нового життя" над смертю.

Центральну постать воскреслого Христа показано в подвійному
тлумаченні: для землі, для її представників  це величний переможець
гріха й смерти зі стягом у руці, що перед ним схилилися всі присутні;
для бога-отця, що нахиливсь до сина з неба це новозавітня жертва, що
підіймається вгору в куряві хмарок від нового жертовника гроба, який
ще куриться останніми хмарками.

Коло труни група перших адептів нової релігії: Марія
Магдалина, Марія Яковина та Соломія, що прийшли помастити мерця Ісуса
пахощами.

В одній вагання та здивування, неначе в людини, що її збито із
звичного світогляду, у другій жах перед надзвичайним явищем, і як
вершок релігійного перелому в третій зворушена, віддана віра без ніякого
критичного аналізу.

Типічно, що представництво нової релігії надано і у євангелії, і
тут жінкам. Це не заслужений Микола Чудотворець або іменний святий,
що ними найчастіше закінчується коло образів на звичайній дарохраниль-
ниці, а саме жінка, котра і за євангелією створила славу Христа, і
котра, духовно пригнічена, протягом тисячоліть підтримує християнство,
не вважаючи на те, що сама християнська церква вважає її за людину
нижчу від чоловіка.

Перемогу нової релігії Христа над поганським Римом, боротьбу
старого й нового світу" представлено на ковчезі невеликою, але дуже

виразною групою євангельскої кустодії". Два представники фізичної
сили кожний по-ріжному поставилися до чуда" воскресення: римський
салдат просто злякався, сотник стоїть уже навколюшках, уражений
незвичайним явищем.

Мрію, що її плекає церква, про всесвітнє розповсюдження благовестия"
по чотирьох кінцях світу, виявлено в постатях чотирьох євангелистів,
що їх розсунуто по кутках помосту ковчегу. Ламаними лініями в нахилі
корпусу, напрямком рук і вільно підгорнутих або розкиданих ніг,
неспокійними складками широкого античного одягу, що його ледве
ворушить вітерець, художнику цілком удалося виявити як зворушення
творчого екстазу євангелистів, так і характерні риси оповідань у кожного,
що її вже здавна було символізовано образами людини (для Матвія),
лева (Марко), тельця (Лука) та орла (Іоан).

Архітектурна конструкція продовжує й поглиблює ідейний зміст ковчегу.
Звичайна дарохранильниця імітує труну господню своєю загальною

формою довгастого ящика, або їх вертикальним напластуванням зі ступневим
зменшенням розміру; иноді вона має вигляд церковці, з одною, трьома,
або п ятьма баньками.

В Рихлівському ковчезі значення дарохранильниці незмірно ширше:
труна (не далека імітація, а в звичайному вигляді), тут тільки частина,
вихідний пункт, а навкруги його розташовано всі групи постатів, що
символізують землю та як вона ставиться до воскреслого; понад цією
частиною земної ораторії" підвівся одкритий на всі боки ківорій на
чотирьох колонах. Замість мертвих масивів стрижня колон художник
добре використав постаті янголів, що мають тут подвійну силу: для
землі вони  за євангелією небесні вартівники біля гробу Ісуса і
вони-ж, як стильні каріятиди, держать на собі все склепіння ківорія,
з єднуючи небо з землею.

Вгорі над ківорієм оточена янголятами й хмарками постать бога-
отця, що приймає жертву сина, бога-духа, що закінчує ідею троїстости
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бога, янголів із знаряддям до мук у руках, цих свідків усього, що тут
сталося, надають склепінню ківорія вигляду неба, яке в примиренню
схилилося до землі.

Цією формою ківорія, поруч із поширенням ідейного змісту,
підкреслюється й видатна роля дарохранильниці взагалі цього ковчегу
нового завіта", що переховує в собі святощі християнського культу
тіло Христове" св. дари, подібно до ветхозавітної" скинії, що

колись хоронила в святая святихм скрижалі завіту^.
Нарешті треба звернути увагу на художню докладність узагалі

планування груп і окремих постатів на ковчезі: кожна з них міститься там,
де цього вимагає ідейний зміст усієї картини; всі вони, скупчені в
компактну суцільність і злиті з орнаментикою, все-ж не застують одна
одну, кожна виразно й м яко виділяється; цьому допомагає й гарно
складена гра кольорів самого матеріялу: кожну групу й навіть кожну
постать у групі при загальному матеріялі (матове срібло) відокремлено
золоченими часточками або в самому образі, або в оздобленні, як,
наприклад, подвійне золочене сяйво, перекладене овалом срібних хмарок,
поза постаттю Христа, золочені бази й підголовки в янголів колон, списи,
щити воїнів і так скрізь.

Усю цю красу ковчега одягнуто бучним тогочасним стильним
оздобленням неспокійного рококо, що тут навіть замінив своїм рокайлем
звичайний акант на капітельках колон.

У Рихлівському ковчезі ми маємо цікавий зразок органічного злиття
саме характеру стилю з загальним напрямком усього художнього
замислу: зворушений тон хвилястих і кручених ліній найкраще відповідає
загальній зворушеності всіх образів, що її спричиняло надзвичайне явище
воскресення мерця Ісуса.
Детальний опис Рихлівського ковчега. Весь ковчег заввишки 98 см.
Знизу в ковчега плескувата підставка, мідяна, рівно золочена: порожня

зісподу, вона має дерев яну підмостку, що нею викладено всередині всю
порожнечу підставки. Форма підставки з її м яко-хвилястою лінією
профіля приблизно трапеції, широким боком до чільного боку, з
заокругленими кутками на чільному боці і заокругленими заглибленнями на
місці кутків заднього боку; бічні краї підставки увігнуті, чільний уві-
гнуто-опуклий, задній прямий.

Розмір підставки: завдовжки спереду 70,5 см, позаду 35 см,
завширшки посередині 48 см, завтовшки 6 см.

Підставку держать шість ніжок по кутках та з середини чільного й
заднього боків; форма виливані золочені релієфи складних розеток рокайлю.

На підставці високий поміст-постамент для більшосте образів і
колон, порожній з унутрішнього боку (як і підставку, його обкладено
деревом), він складений з срібних тонких аркушів і має дуже складний
профіль у формі довгастого прямокутника, що в нього одрізано великі
сегменти кутків, та лінією відрізу зроблено овальні заглиблення; з
чільного боку, всередині також заглиблення з прямокутними невеликими
виступами до краю. Такі-ж самі виступи (по одному) по бічних краях
постаменту. Розмір постаменту: завдовжки з бічними виступами 63 см.,
завширшки з передніми виступами приблизно 33 см, заввишки 9,5 см.

Рівне срібне тло сторчового боку постаменту орнаментовано золоченими
виливаними стильними окрасами на заглибленнях довгасті картуші-ра-
мочки з хвилястої смуги рокайлю, на виступах складні розетки з рокайлю.

Згори постамент покрито срібною платівкою з вибиваним штампованим
невисоким релієфом садового ґрунту з рясною полеглою травою,
камінням та листям.
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Окремо навкруги труни поставлено два тернові кущики з вузьким
верховіттям із тонких гілок та три розложисті деревця з широким листям;
під одним терновим кущиком ящірка.

До середини постаменту ґрунт піднято положистим горбком.
У центрі на горбку трохи навкоси поставлено труну без віка, мідяну,

рівно золочену, розміром 17, 5X6, 7 см.; своєю загальною формою вона
нагадує звичайну дорогу домовину.

У труні срібна розкрита гробна пеленавелику частину її спущено
зовні труни в широких м яких зморшках; правий куток її підняв вітерець.

З труни-ж від пелени підіймається рядок срібних хмарок, що понад
труною розширюються в кулясту хмарину, з постаттю воскреслого
Христа на ній, і далі навколо постати Христа кулясті хмарки замикаються
широким овалом; цей овал хмарок оздоблено подвійним спереду малим,
ззаду великим золоченим сяйвом, що снопами свойого проміння проймає
всю просторінь ківорія поміж колонами (завширшки сяйва 42,5 см,
радіус угору 24 см).

На цьому срібно-золоченому тлі м яких хмарок і гострого проміння
поставлено срібну голу постать воскреслого Христа, препоясаного по
чреслам44 (заввишки 14 см). У нього в лівій руці високий золочений
стяг із рівною полотниною, що знизу розрізана на два гострі
наріжники, як у звичайній корогві права рука напівзігнута й простягнена
наперед, голова трохи нахилена назад, до правого плеча.

Невеличка кучерява борідка, високий лоб, рясне м яко-хвилясте довге
волосся 1), широко поставлені сухорляві ноги, загострені лікті й коліна
все це вкупі надає трохи витягненій постаті Христа бадьорого враження
легкости, майже юнацької свіжости оновленого воскресенням тіла.

Біля труни поставлено три постаті жінок-мироносиць, із золоченими
посудинами для пахощів у двох; усі в античному одязі з плащами на
голові. У кожної з трьох окрема поза: у мироносиці, що стоїть спереду
гроба (14,3 см), тіло трохи одхилене назад убік, руки розведені жестом
вагання, мироносиця дивиться на труну; друга, що стоїть у ногах труни,
здається, вжахнулася спорожнілого гробу, голову одвернула од нього й
нахилила; нахилене також у протилежний до гробу бік і все тіло; посудина
з пахощами нервово притулена до грудей, права рука простягнена да
труни, наче-б-то перелякана жінка обороняється від незвичайного явища.

Третя в узголов'ї труни поставила посудину на край гроба, голову
піднесла вгору, праву руку притулила до серця; моделювання цієї постати
нагадує звичайний тип мадонни з групи Pieta. Цю групу перших
християнок гарно доповнює група двох римських воїнів, вартівників, за
євангелією, біля гроба господнього.

Цю групу спущено на підставку ковчега.
Воїни також по-ріжному поставилися до надзвичайного оживлення

злочинця, що його покарано на смерть з наказу проректора.
В одного з воїнів (ліворуч) одвертий тваринний жах: він з переляку

впав на землю, лежить на спині, волосся й вуси розтріпані, шолом одко-
тився й лежить біля ніг, золочені спис і щит на землі під правою рукою; ліва
рука жестом оборони простягнена вгору. Другий  сотник із шоломом на
голові, стоїть одною ногою навколюшках, руки розведені, в лівій  сторчком
золочений спис, у правій золочений щит; дивиться вгору на воскреслого.

По середній лінії, поміж групою мироносиць і воїнів,  розкинуто по
чотирьох виступах постаменту чотири постаті євангелистів, два з них

х) Обличчя цієї головної постати, як це иноді бував, зроблено не так виразно, як
у инших другорядних поставах.
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Матвій та Іоан на передніх виступах з чільного боку постаменту, два
Марко і Лука на бічних поза колонами.

На передньому виступі сидить ев. Матвій дід із бородою й
довгим волоссям, що їх вітерець легенько одхиляє вліво; голова піднесена
вгору з легким нахилом до лівого плеча, що за ним стоїть невеличке
янголя і щось шепоче на вухо Матвієві; одна нога в евангелиста
підгорнута, друга зігнута в коліні й простягнена; права рука спущена додолу,
лівою, що зігнута наперед направо, він підтримує євангелію.

На правому передньому виступі  еґзальтований юнак Іоан. Усе тіло
його різко одкинуте назад, голова задерта догори, ноги, зігнуті в
колінах, вільно й широко розтулені; права рука на грудях, у лівій розкрита
євангелія. Перед євангелистом  символ його буяння" в оповіданні
орел, напружено витягнений з розкритими крильми, голова витягнена
вгору, в дзьобу висить чорнильниця; дивиться на евангелиста.

На бічному лівому виступі євангелист Марко із своїм
символом левом. Уся постать евангелистова дає враження напруженої пильної уваги,
що її сконцентровано або на явищі воскресення, куди дивиться Марко,
або на думці, що зараз складається в мозку. Тіло нахилене вперед,
піднята голова з очима, що уперто фіксовані на воскреслому, рука, що її
з пером піднесено вгору, круто ламані лінії зморщок одягу ось ті риси,
що їх знайшов художник для того, щоб передати прудкий, уривковий
характер оповідання Марка. Позаду евангелиста його символ лев, що
підвів голову й повернув її до евангелиста.

На правому бічному виступі постать спокійного єв. Луки. Спиною
він притулився до тельця, що лежить позаду евангелиста, і праву руку
поклав тельцеві на шию; в лівій руці на колінах згорнута євангелія;
голову нахилив наперед до правого плеча; він дав враження людини, що
спокійно щось собі обмірковує, не мудрствуя лукаво41 і не хвилюючися
всією колотнечею, що її знято навколо неї.

Всі чотири постаті євангелистів гарно підкреслено золоченими плескатими
підставками, що на них сидять євангелисти, і золоченими книжками євангелій.

З цього-ж таки постаменту підіймаються чотири колони, що несуть
на собі верх одкритого на всі боки ківорія.

Бази колон дотикаються середин округлих заглиблень, на місці
одрізаних кутків загального чотирикутника постаменту. № М'

Задні колони зсунуто трохи ближче (24 см), ніж передні (34 см), і
через те увесь ківорій має вигляд одкритої заглибленої аркади з
поглибленням фону й усієї площі ківорія.

Бази колон (заввишки 10,9 см) золочені крученим релієфом із
довгастих орнаментальних окрас. Замість тіла колон постаті янголів по 15 см
у довгих хітонах, що облягають тіло широкими м якими зморшками;
спокійні обличчя янголів повернуті вгору й до труни (на передніх
колінах), або в просторінь світу (на колонах позаду). В янголів невеликі
розгорнуті крила, руками янголи підтримують капітелю. Понад головою
в кожного янгола плескатий золочений підголовок із китицями по кутках,
а вище капітелі, котрі орнаментовано дрібним рокайлем.

Од колон до середини й поміж передніми й задніми
колонами зігнуті золочені дуги склепіння, що на них міститься ажурний верх ківорія
з рясним оздобленням буйним рокайлем та зображеннями.

В замку передньої арки склепіння постать голуба бога-духа в овалі
хмарок, з променястим золоченим сяйвом іззаду. Понад голубом гарна
кручена півкоронка з рокайлю.

Вгорі поясна постать бога-отця лисого діда, що нахилився й
дивиться долі, з розставленими руками; лівою рукою торкається золоченої
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держави із хрещиком, що її срібними смугами поділено на чотири
частини.

Навкруги постати овал хмарок із постатями дев ятьох херувимчиків
на них; з боків, унизу овал хмарок прикрашено подвійним буйним ро-
кайлем.

Понад головою бога-отця золочений трикутник; від нього
розходяться снопи золоченого проміння сяйва, що ним і закінчується вгорі
ківорій (сяйво 40X36 см).

По боках сяйва, на стильних прикрасах двоє янголят: ліворуч із
золоченою тростиною з губкою на ній, праворуч із золоченим списом
(зламаним).

Нижче на плетінні рокайля поверх дуг, що з'єднують передні й
задні колони, по боках верху ківорія дві симетричні групи, кожна з
двох янголят. Праворуч вони підтримують золочений хрест (20x10 см)
із чотирма кінцями зі срібним сувоєм угорі з написом L N. Ц. І; під
янголятами висить срібне * ґроно, що в ньому перекручене мотузкою
знаряддя до мук: три цвяхи, обценьки, молоток, рукавиця, лихтар, меч,
канчук, жмут лозини, гаманець, мотуз, глечик, три гральні кістки,
булава окоренкова, вкрита цвяхами, смолоскип, півень.

Ліворуч двоє янголят держать: одно золочену ліску, друге широку
срібну полотнину, широкими зморшками спущену додолу; на полотнині
релієфний образ нерукотворного Спаса".

Загальну форму трикутника верху ківорія доповнюють покладені
по боках, понад плетінням срібного рокайлю, ліворуч золочена довга
гілка пальмового листя, праворуч золочена-ж рясна гірлянда квіток
із листям.

Загальну форму розширення всього ківорія вниз закінчують два
свічники поставлені по передніх кутках підставки ковчега. Масивні срібні
ставники для свічників закінчуються майже врівні з постаментом вище
йде хвиляста закручена гілка з невеликим подекуди листям і підтримує
вставку для свічок тульпан з розеткою з листя.

З заднього боку в постаменті висувна шухлядка для св. дарів,
срібна, з унутрішнього боку золочена (24, 8X18 см).

На чільному боці шухлядки напис латинський про надання ковчега
Рихлівському манастиреві від Ф. Ів. Качанівського в 1749 році (текст
див. стор. 52), літери вирізано, пофарбовано на чорний колір, шрифт
друкарський рівний.

На дні ящика штамп: в овалі шишка ялинки, під нею літера Н,
праворуч іменник: у трилопатному заглибленні три літери Н.

Такі-ж самі штампи на хмарці під постаттю бога-отця, на тарілі,
на ґроні із знаряддям до мук, на полотнині з нерукотворним Спасом",
на садовому ґрунті перед труною Христа на ґрунті поміж двома воїнами.


