Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia

atribúcia - z lat. atributia – „pridelenie“
1.pripísanie nesignovaného diela alebo diela s nesprávnou signatúrou skutočnému autorovi; pozri
katalóg zbierok
2.zaradenie diela škole, smeru, štýlu alebo epoche; pozri aukčný katalóg; ikonografia
atribút - z lat. attributum – „pripojený“
-označovaný aj ako emblém; prídavok k zobrazovanému námetu, ktorý symbolizuje, charakterizuje
a napomáha k rozpoznaniu námetu, k indentifikácii postavy a pod. (pozri ikonografia); napr. meč
a váhy - Spravodlivosť/Diké; rythón – Dionýzos; levica - Kybelé, Hekaté; holubica - Afrodite; vlk
a ďateľ - Mars; delfín, kôň, býk - Poseidón; roh hojnosti - ochranné božstvá úrody, riečni bohovia
a najády; lev - Ježiš; aigis - Aténa; kaducet a chlamys - Hermes; kaducet - Iris
-na rozdiel od symbolu nie je zobrazovaný samostatne, ale je súčasťou zobrazenia; ak je
zobrazovaný samostatne, stáva sa symbolom; v stredoveku ešte pred vznikom pravého portrétu
(pozri napr. portrét fyziognomický), identifikoval postavu (pozri portrét ideálny); pozri
thériomorfizmus; zátišie (Lurker); kresťanské symboly
-alegória je naproti tomu inotaj; ide o abstraktnú myšlienku vyjadrenú konkrétnym obrazom, vo
výtvarnom umení zvyčajne ľudskou postavou; alegória býva združovaná s atribútom a ďalšími
prvkami na spresnenie, napr. hovoriacou páskou; využíva aj farebnú symboliku, symboly
geometrické, písmenové a ď.

H. Schedel (grafik): Sv. Felicitas so svojimi siedmimi synmi (Norimberská kronika, 1493)
M. Wolgemut, W. Pleydenwurff, H. Schedel: Sv. Veronika (drevoryt, Norimberská biblia, 1483)
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M. Wolgemut, W. Pleydenwurff, H. Schedel: Lucia martýrka (Norimberská kronika, 1493)
M. Wolgemut, W. Pleydenwurff, H. Schedel: Sv. Apolónia (Norimberská kronika, 1493)
atribúty, symboly, alegórie a prirovnania Adam (praotec) - jablko, had, strom, snop obilných klasov, baranček
agát (vetvička) - tajné poznanie (slobodomurárstvo)
achát - apoštol Ján
aigis (kožený štít s hlavou Medúzy) - Áres (antika)
akant (rastlina, list) - znovuzrodenie (antika)
akvamarín - mesačný kameň (23.9.-23.10. - Váhy)
aloe (rastlina) - panenstvo, pokánie a zdržanlivosť, panenské materstvo Panny Márie ( stredovek)
aloe (olej ) - pokánie a zdržanlivosť, Nikodém (stredovek)
ametyst - pokora ľudskej duše pred Bohom; Jeruzalem, nebeský Jeruzalem; mesačný kameň
(21.1.-19.2.-Vodnár)
anch (kríž egyptský so slučkou) - život, radosť, šťastie (Egypt); budúci život (kresťanstvo)
anch (hieroglyf) - život, oplodnenie slnkom (Egypt)
anjel - prorok Malachiáš; evanjelista Matúš; Cecília
antilopa - Ganéša (India, hinduizmus)
archanjel Gabriel s tromi psami vôdzke - teologické cnosti Viera/Fides, Nádej/Spes, Láska
milosrdná/Caritas (hortus conclusus, stredovek)
archanjel Gabriel so štyrmi psami vôdzke - Milosrdenstvo/Misericorsia, Pravda/Veritas,
Spravodlivosť/Iustitia, Mier/Pax (hortus conclusus);
asfodel (kvet) - smútok (starovek, antika)
aspis (monštrum podobné hadovi) - hriech, smrť (kresťanstvo)
aspis pri Kristových nohách - triumf kresťanstva
atef - koruna atef
aureola (žiara kruhového alebo mandľového tvaru vychádzajúca z celej postavy) - osobitná
božskosť; Boh Otec, Kristus, Panna Mária, svätci
bábika - desaťročné dievčatko (obdobia života)
Bafomet (bôžik s hlavou capa) - diabol (templári)
baldachýn - vládca (budhizmus)
bambus - dlhý život, čistota a pevnosť; skromnosť, nemennosť a vycivenosť pokročilého veku
(Čína); číslo päť (päť čistých vecí, Čína); šťastie (východná Ázia);
bambus so slivkou a borovicou - priateľstvo (Čína)
bambus so slivkou a strakou - želanie všetkého dobrého (Čína)
bambus so slivkou a dvomi strakami - nech sa muž a žena spolu radujú (Čína)
bambus (vetvička) - Kuan-jin (Čína)
bambus (kolienka) - stupne k vyššiemu poznaniu (Čína)

Heslo ATRIB 1 – ATRIB 2

Strana 2 z 23

Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia

bambus (výhonky) - večná mladosť, neskrotná sila (Japonsko)
bambus (kolienka, jednotlivé úseky stebiel a rovný smer rastu) - cesta k jednotlivým stupňom
duchovného vývoja (budhizmus, taoizmus, východná Ázia)
banánovník - pominuteľnosť všetkého pozemského (budhizmus)
baran - vitalita, sila a cieľavedomosť (starovek); Merkúr, Mars, Aténa (antika); Amon, Cheprer
(Egypt); astrálne znamenie (20.3.-20.4)
baran štvorrohý - Daniel (kresťanstvo)
baránok - obeť, dôverčivosť a nevina; Veľká noc, veľkonočná obeť; Anežka/Anges, Jáchym, Ján
Krstiteľ (kresťanstvo); Kristus (Agnus Dei); flegmatik (štyri temperamenty), Nevinnosť,
Miernosť, Trpezlivosť a Pokora/Humilitas (Cnosti a Neresti)
baránok s nimbom, krížom alebo kalichom, zástavou vzkriesenia - baránok Boží, triumf
kresťanstva
baránok Boží - Ján Krstiteľ, Kristus, Kristova obeť, eucharistia
baránok Boží s kalichom, do ktorého strieka krv - Kristova obeť na kríži
baránok Boží s kalichom, obklopený anjelmi s pašiovými nástrojmi - Kristova obeť na kríži
baránok Boží s hlavou otočenou dozadu - obrat k novému životu
baránok so siedmimi rožkami a siedmimi očami - apokalyptický baránok (Apokalypsa)
baránok biely stočený do klbka pri nohách - Anežka
baránok biely na rukách - Anežka
bárka mŕtvych - Osiris (Egypt)
barla/palica - najvyššia moc (starovek, stredovek); Saturn (astrológia, antika); Li-t'ie- kuaj
(astrológia, Čína); Giles, Klára, Brigita (kresťanstvo); deväťdesiatročný muž (obdobia
života)
barla pápežská (dlhá, s tromi krátkymi priečnymi brvnami v hornej časti) - apoštol Peter
bazilišok (dráčik s hlavou kohúta a dvomi rožkami) - diabol, smrť (stredovek, bestiáre)
bazilišok pri nohách Krista - triumf kresťanstva
bazilišok bojujúci s grifom (Kristom) - triumf kresťanstva
bažant - ríšske insígnie; kráľovná (Čína); nadprirodzené sily (povesti); hlúpy hriešnik (Hohberg)
bažant (zmenený na ustricu alebo hada) - ženský princíp jin (Čína)
bažant (trepot krídiel) - hrom; mužský princíp jang (Čína)
bažant (hlas) - povodeň, nemravnosť, pokušenie (stredovek)
bažant zlatý - vysoký civilný úradník (odznak, Čína)
bažant zlatý (trus) - sila (povera, antika)
bennu (mýtický vták v podobe volavky sivej) - duša boha Re a Osirisa; opakujúce sa javy
v prírode, striedanie ročných období a ročný pohyb Slnka po oblohe (Egypt)
bič - kajúcnosť; Guthlac, Sibyla Agrippinská, Mária Magdaléna, Vincent zo Zarragozy, Gervas,
Eulogius z Cordoby, František z Pauly, Protas, Ambróz, Valerián (kresťanstvo); moc
a sudcovská právomoc (stredovek); Gramatika (sedem slobodných umení)
bič Boží - muž v červenom háve...
bič (rany z troch pletených prútov) - omladenie (ľudová tradícia)
bič s troma uzlami - Ambróz
bičovanie - prísny súd
blesk - Zeus
blázon - píšťala, gajdy, bláznovskú kutňa, rohatá bláznovská čiapka, bláznovský zvonček či
bláznovský povraz; opica, Venuša
Blíženci (najčastejšie ako dvojičky) - astrálne znamenie (21.5.-20.6.)
bod - stred, stabilita, sústredenie; zotrvanie v nehybnej trvalosti, podstate a prapríčine
bocian - jar, šťastie (starovek); starostlivosť detí o rodičov (Egypt, antika); dlhovekosť (Čína);
Kristus; zvestovanie (kresťanstvo); Milosrdenstvo/Pietas (Cnosti a Neresti); dieťa lipnúce
na matke, detská láska (Physiologus)
bocian (zobák) - falus (psychoanalýza)
bocian stojaci na jednej nohe - meditácia a kontemplácia
bocian letiaci a nesúci v zobáku dieťa - zvestovanie (kresťanstvo)
bocian vracajúci sa na jar do hniezda - zvestovanie; zmŕtvychvstanie (severské národy)
bociany chytajúce hadov - Kristus a jeho učeníci bojujúci proti satanským silám
bod - stred, stabilita, sústredenie, zotrvanie v nehybnej trvalosti, podstata, prapríčina
bodec - Ganéša (India, hinduizmus)
bodliak - špatnosť (Východ); obťažnosť, utrpenie života zaťaženého prvotným hriechom, utrpenie
Krista (kresťanstvo)
bojová sekera - Olaf (kresťanstvo)
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borovica - Poseidón (antika); strom života (východná Ázia); trvalé manželské šťastie, manželská
spolupatričnosť, neochvejnosť (Čína); nesmrteľnosť, dlhovekosť, kázeň (Čína, Japonsko);
životná sila a osobnosť, ktorá zdoláva bez úhony životné úlohy (Japonsko); Zima (Malá
Ázia)
borovica a chryzantéma - ži dlho (Čína, blahoželanie)
borovica, bambus a slivka - traja priatelia (Čína)
borovica, bambus, slivka, mesiac, voda - päť čistých vecí (Čína)
brána do nebies - Panna Mária
brečtan (rastlina, listy) - Usírev (Egypt); Dionýzos, Bakchus, mainády, satyrovia, siléni (antika);
verná láska a priateľstvo; vernosť, tichá radosť zo života, prežitie duše po telesnej smrti
(kresťanstvo)
brečtan (veniec) - veniec brečtanových listov
brnenie - rytier; Barbora (patronát)
broskyňa (kvet) - panenstvo (Japonsko); mladé dievča, ľahkomyseľná žena; nesmrteľnosť (Čína)
broskyňa (plod) - panenstvo, nesmrteľnosť; jar, plodnosť (Čína); pravda (renesancia)
broskyňa (plod s jedným lístkom) - srdce a jazyk (antika)
broskyňa (strom) - nesmrteľnosť, dlhovekosť (Čína)
bubon - blázon (stredovek)
bukranion (býčia lebka/hlava s rohami) - Zeus (ornament)
býk - kozmická plodnosť (starovek); Zeus, Dionýzos, Poseidón, Aténa; Adad, Baal (antika,
starovek); ; Djaus (védizmus); Kristus; evanjelista Lukáš; Židia (kresťanstvo); slepý hnev;
astrálne znamenie (21.4.-20.5.); tridsaťročný muž (obdobia života)
býk (rohy) - Baal (starovek, Kanaán)
býk chrliaci vodu - spojenie dvoch protikladných živlov, slnečného ohňa a zemskej vody, dvoch
plodivých princípov života (staroveké vegetačné kulty)
býk so slnečným kotúčom medzi rohami a orlími krídlami - Apis (Egypt)
cap - chlipnosť(rímska antika); diabol; Bafomet (kresťanstvo); dvadsaťročný muž (obdobia života)
cap (jazdecké zviera) - Thor (Germáni); Agni (India, védy); Kupido (antika)
céder - Usírev/Osiris (Egypt, antika); nesmrteľnosť (starovek); veľkosť, vznešenosť, sila
a vytrvalosť (biblia); čistota a krása Panny Márie
cesta k čajovému domčeku - cesta vedúca k osvieteniu (tzv. záhrada čajová, Japonsko)
cíbik - Talós (antika); štát Urugvai
cibórium - Klára
cikáda - večný spev, Múzy (antika)
cingulum s tromi uzlíkmi - chudoba, čistota a poslušnosť (františkáni)
cingulum s piatimi uzlíkmi - päť rán Kristových
citrón - srdce (Židia); čistota, Panna Mária (kresťanstvo); život (stredovek)
cnosť - Aténa (antika)
crux gemmata/triskeles (svastika trojramenná z troch veľkých gréckych písmen Σ) - Kristus
crux gemmata (kríž štvorramenný zdobený drahými kameňmi - gemmami) - Kristus
cyprus - posvätný plameň (Perzia); Apolón, Kybelé, Persefone, Afrodite, Artemis, Eurynomé,
Héra, Aténa, Demeter, smrť (antika); dlhovekosť (starovek); pevnosť, vznešenosť, trvanie,
božia vôľa, Panna Mária, Ambróz (kresťanstvo)
čas - Chronos; presýpacie hodiny
čaša - Ján Evanjelista, Benedikt z Nursie
čaša rozbitá - Benedikt z Nursie
čelenka (had so vztýčenou hlavou ureus) - moc a tretie oko faraóna (Egypt)
čert - Prokop (zemský patrón)
červ - hriech, diabol (kresťanstvo)
červienka - smrť a vzkriesenie
čiapka bláznovská (rohatá) - blázon, bláznovstvo (stredovek)
číslo 13 - smrť, posmrtný život; nešťastie
čistota a nevinnosť - biela farba (lámaizmus); Charadrista, fénix, jednorožec, palmová ratolesť;
ľalia, lotos, perla, nahota (India); hranostaj (stredovek); diamant (alchýmia); citrón, slivka,
olivový olej, vŕba, anjel; korytnačka, labuť
čížik - duša, zmŕtvychvstanie
čln, loď - apoštol Peter, apoštol Juda Tadeáš
črevá (navinuté na rumpál) - Erazmus (štrnásť pomocníkov v núdzi)
črevá (vytlačené z brucha) - Judáš Iškariotský
daniel - Artemis (antika)

Heslo ATRIB 1 – ATRIB 2

Strana 4 z 23

Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia

ďateľ - Mars
ďatelina (trojlístok) - životná húževnatosť (starovek); sv. Trojica, Patrik (kresťanstvo); šťastie
ďatelina (štvorlístok) - šťastie (obecne)
dážď - plodnosť, oplodnenie a život (starovek)
delfín - ochrana, záchrana (starovek, antika); Poseidón, Apolón (antika); Kristus
delfín (jazdecké zviera) - bohovia vodní, Poseidón, Afrodite, Venuša, Apolón (antika, stredovek)
delfín, kríž a kotva - Kristus záchranca ľudstva
delfín rýchlo plávajúci - kresťania ponáhľajúci sa v ústrety večnému životu
delfín sprevádzajúci loď - kresťanská cirkev; bezpečná plavba
delo - Barbora (štrnásť pomocníkov v núdzi)
démon horský - Kybela (Malá Ázia, starovek)
démon v supej koži - Eurynom (antika)
diabol/démon - jašterica, netopier, opica, havran, cap, líška, Bafomet (kresťanstvo); Cyriakus
(štrnásť pomocníkov v núdzi); mantichora (bestiáre)
diabol/démon pod nohami - Katarína Sienská
diabol/démon sediaci na ramene - apoštol Judáš Iškariotský
diabol/démon spútaný - Cyriakus (štrnásť pomocníkov v núdzi)
diabol/démon spútaný pri nohách - Norbert (zemskí patróni)
diagonála - dynamika, dramatickosť
diaul (dvojitá píšťala) - Euterpé (antika)
dieťa - sv. Anna; Matúš, Augustín, Vincent de Paul, Mikuláš
dieťa na diviakovi - Cyriakus (štrnásť pomocníkov v núdzi)
diviak - Déméter, Atalanta, Mars (antika); bojovná odvaha a sila (Kelti); pudovosť, zlo (starovek);
Kristus; neskrotná divosť a diabolské sily, zlý vládca (kresťanstvo); udatný a dobre
vyzbrojený vojak (heraldika)
diviak (poľovačka na diviaka) - boj svetského sveta s duchovným (Gallia)
diviak (zápas s levom) - víťazstvo princípu dobra, rozumu a spravodlivosti (lev) nad princípom
zla, prírodnosti a pudovosti (starovek)
divý muž (ľudská bytosť zarastená huňatým porastom) - žiadostivosť a útočnosť (stredovek)
divý muž bojujúci s rytierom - víťazstvo rytierskych cností
divý muž unášajúci dámu - opak duchovnej lásky a rytierskych cností (stredovek)
dlaň, klince a meč - Gordián
dobrý pastier (s ovcou na ramenách alebo sediaci uprostred čriedy s ovcou pri nohe) - Orfeus
(antika); Kristus
drahokamy - múdrosť (starovek)
drak - dážď a plodnosť, moc a nebo, mužský princíp jang (Japonsko); mužský princíp jang, cisár
(Čína); nepriateľ božstiev (Predný východ); zemské sily spájajúce celú zem trvalo
plynúcou energiou so špirálovitou a dostredivou tendenciou (Východ); Vrtra/Vritra
(hinduizmus); nepriateľské prírodné sily, Antikrist, Armel, Juraj (štrnásť pomocníkov
v núdzi), Markéta z Antiochie (štrnásť pomocníkov v núdzi); Marta, Silvester
(kresťanstvo); Žigmund Luxemburský (husitské hnutie)
drak na reťazi - Markéta Antiochijská (štrnásť pomocníkov v núdzi)
drak pri nohách - Theodor/Theodotus, Juraj (štrnásť pomocníkov v núdzi)
drak so siedmimi hlavami a desiatimi rohami - apokalyptický drak (Apokalypsa)
drak spútaný - Cyriakus (štrnásť pomocníkov v núdzi), Bernard z Clairvaux
drop - monogamné manželstvo (čierna Afrika); dieťa lipnúce na matke
drozd - Kevin (?); diablove pokušenia; vábenie mäsa (stredovek)
dub - Zeus živiteľ (antika); Nemecko (národný symbol); dub spravodlivosti (Židia)
dub spravodlivosti - sila židovstva i sila pohanov obklopujúcich Izrael (Židia)
dudok - Tereas, Itys (antika); posol lásky (Arábia); deti starajúce sa o rodičov (bestiáre), deti
lipnúce na matke (Physiologus); hriešnik vychutnávajúci si bahno hriechu (bestiáre,
kresťanstvo)
dúha - Iris (grécka antika); božský stolec/trón, božia milosť, božia prítomnosť (kresťanstvo)
duch Svätý - biela holubica, zapálený paškál, Bernard z Clairvaux
dýka - Hekaté (antika); apoštol Tomáš; sv. Václav, Eduard Mučeník, Peter Mučeník, Olaf,
Anežka, Lucia (kresťanstvo)
dýka v chrbte - apoštol Matúš
empora cisárska (chrámová galéria určená pre panovníka) - cisársky majestát (imperium mundi)
Erínye (ženské monštrá v dlhom, neskoršie v krátkom rúchu, s hadmi vo vlasoch, s pochodňami a
bičom v rukách, často okrídlené) - výčitky svedomia, spravodlivosť (antika)
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Eros a Anteros (v zápase o palmovú ratolesť) - dve strany lásky, láska telesná a duchovná
(renesančný humanizmus)
Eva - ženská hriešnosť (kresťanstvo); ženská hriešnosť a ľudská zvedavosť (stredovek); ľudská
zvedavosť a ženskosť (obecne)
fajčiari fajok - Čuch (päť zmyslov; holandské žánrové maliarstvo)
fakľa/pochodeň - Kukulkan (Aztékovia); Artemis, Auróra, Venus, Ceres, Proserpina, Kupido,
putto, láska očista a osvietenie, poznanie (antika); Kautes (mitraizmus); nádej, radosť,
sloboda, vykúpenie (obecne); Chrysanthos, Theodor, Tiros, Theodot, Eutropia; Sibyla
Líbyjská; Prudentia/Rozumnosť (Cnosti a Neresti); pokrok, vzdelanie, osobná, národná a
štátna samostatnosť a sloboda
fakľa (držaná smerom hore) - život (antika); Kautes (mitraizmus); Theodor/Theodotus
(kresťanstvo)
fakľa (držaná smerom dole) - smrť (antika); Kautopates (mitraizmus)
fakľa vyhasnutá – smrť (obecne); Kautopates (mitraizmus); Thanatos (antika)
farba biela - čistota, nevinnosť, božskosť (starovek, stredovek); čistota (tibetský lámaizmus);
smútok (Arábia, Čína); Umajjovci (islam)
farba červená - Mars (heraldika); zlo (indická pantomíma); víťazstvo (tibetský lámaizmus); hnev
a pomsta (stredovek, Európa); smútok (Rómovia)
farba červená (na tvári serafínov a cherubínov) - oheň božej lásky a čistej duchovnosti (rané
kresťanstvo); Seldžukovci (islam)
farba červenofialová - smútok (Čína)
farba čierna - smrť (Egypt); zrada a predajnosť (starovek, stredovek); Saturn (heraldika);
chudoba, zrada (tibetský lámaizmus); Abbasovci (islam); smútok, smrť (obecne)
farba hnedá - smútok (Perzia)
farba modrá - pravda (tibetský lámaizmus); kozmická božskosť (Egypt); Jupiter (heraldika)
farba purpurová - Merkúr (heraldika)
farba rumelková - juh (Čína)
farba strieborná - Mesiac (heraldika)
farba zelená - Venuša (heraldika); Fátimovci, Mohamed (islam); sloboda (revolučná Európa
18.st.); nádej, obnovujúca sa vegetácia (Európa)
farba zlatá - slnko (heraldika)
farba žltá - smútok (Egypt); židovstvo (stredovek); láska (tibetský lámaizmus)
falos - plodnosť; satyrovia, Pan (antika); nemravnosť, hriech, diabol (kresťanstvo)
feng-chuang (mýtický vták podobný fénixovi) - dobrá kráľovská vláda (Čína)
feng-chuang (telo: hlava, krídla, chrbát, prsia, brucho) - päť ľudských kvalít: cnosť, povinnosť,
rituálne správne správanie, ľudskosť, spoľahlivosť
fénix - Slnko, nesmrteľnosť a vzkriesenie; duchovné znovuzrodenie; genetická nesmrteľnosť;
očisťujúca sila ohňa (starovek); duša boha Ré a Usíreva; život obnovujúci sa smrťou;
volavka, trasochvost, žeriav (Egypt); stvoriteľskí bohovia (titul, Egypt); ustavične sa
obnovujúca životodarná sila impéria (Rimania); čas (antika); narodenie veľkého cisára,
úsvit nového veku (Ďaleký východ); oheň; juh; božstvo vetra; pohlavné spojenie;
láskavosť a elegancia cisárskej vlády; cisárovná (Čína); Garuda (južná Ázia); jastrab,
volavka (stredovek); zánik a znovu vytvorenie materie primy na ceste premeny na kameň
mudrcov (alchýmia); Kristus (rané kresťanstvo); nesmrteľnosť duše; ukrižovanie a Kristovo
vzkriesenie; smrť kresťanských mučeníkov upálením (kresťanstvo); Nádej/Spes,
Čistota/Castitas, Zbožnosť/Caritas Dei (Cnosti a Neresti)
fénix (oči) - dráždivosť pre ženy (Čína)
fénix a drak - cisárovná a cisár (Čína)
fénix a pivónia - milenec a milenka (Čína)
fénix mužský zlý a ženský prázdny - homosexualita (Čína)
fénix na zemeguli - obnova a večné trvanie rímskeho cisárstva (Čína)
fénix Rumelkovej hory - ženské pohlavné orgány (Čína)
fénix v svadobných šatách nevesty - nevesta ako cisárovná pre jeden deň
fénixovia dvaja prevrtávajú kvet - manželská súlož (Čína)
fénixovia tancujú v dvoch - jedna z 30.pozíc súlože (Čína)
fénixovia traja, na ktorých idú deti držiace vázy s pivóniami a inými kvetinami - milenec a
milenka (Čína)
fialka - jar (Malá Ázia); skromnosť, pokora a bolesť Panny Márie
figa (plod) - Dionýzos, Priap (antika); Kristus
figa (gesto) - sexuálny akt
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figovník - strom svetla (India); strom osvietenia (budhizmus); plodnosť (antika); plodnosť,
nerušený mier (biblia, Izraeliti, Asýria); plodnosť, prvotný hriech, Duch svätý
(kresťanstvo); strom poznania (stredovek)
figovník (listy) - prvotný hriech
figovník neplodný - ľudská duša zahalená do planých slov (evanjeliá)
figovník obsypaný plodmi - bezstarostný raj
figovník rastúci z neba - svet (strom sveta)
figovník suchý - judaizmus, kacírstvo (kresťanstvo)
flakón s krvou - Remígius, Január, Walburga (kresťanstvo)
fľaša - osemdesiatročný muž (obdobia života)
flauta - Euterpé, Pan (grécka antika); Dobrý pastier (kresťanstvo)
flauta nefritová - Chan-t'inag-c'/Chan Siang-c' (Čína)
frygická čiapka (kužeľovitá so špicom preloženým dopredu) - sloboda udelená prepustencom
(Rimania)
frygická čiapka červená - republikánska sloboda a ľudské práva (Francúzska buržoázna
revolúcia), republikánsky boj proti koloniálnej moci Anglicka (Amerika); Marianna
(personifikácia Francúzska)
Fúrie (ženské monštrá v dlhom, neskoršie v krátkom rúchu, s hadmi vo vlasoch, s pochodňami a
bičom v rukách, často okrídlené) - výčitky svedomia, spravodlivosť (rímska antika);
panovačná žena a manželka (obecne)
fúrik - Cuthman (kresťanstvo)
fúzy (na brade) - Wilgefortida (kresťanstvo)
gajdy - blázon (stredovek)
gardénia - 11.lunárny mesiac (Čína)
Garuda (monštrum s telom človeka, hlavou, krídlami a pazúrmi orla) - fénix (juhovýchodná
Ázia); aerolínie (Indonézia)
Garuda (jazdecké zviera) - Višnu (bráhmanizmus)
gazela - Amor, Artemis (antika)
gladiátor úspešný - sex (rímska antika)
globus - Urania (alegória atronómie)
granátové jablko - plodnosť; božstvá plodnosti; Baal, Aštara; láska, život a smrť (starovek);
božstvá plodnosti; Afrodite, Demeter, Persefone, Hádes, Juno, Zeus, Hermes; manželstvo,
plodnosť a zdravie, krv a smrť, nesmrteľnosť, ohnivá láska (antika); život, moc
a regenerácia (Feničania); prvotný raj, vernosť Tóre (Židia); láska a Božie požehnanie
(Starý zákon); prvotný raj, krv mučeníkov, krása a početné cnosti Panny Márie,
dokonalosť a nepočítané množstvo vlastností a predností Boha, vzkriesenie, Kristus,
jednota cirkvi, dokonalý kresťan a kňaz, Božie požehnanie, nebeská láska, plnosť Boha
(kresťanstvo); Granada (symbol mesta)
granátové jablko (šťava) - krv mučeníkov (kresťanstvo, stredovek)
granátové jablko (tvrdá šupa) - dokonalý kresťan a kňaz (kresťanstvo, stredovek)
granátové jablko (vôňa jadier a ich množstvo) - krása a početné cnosti Panny Márie (stredovek)
granátové jablko, broskyňa a nejedlý citrus zvaný Buddhova ruka - hojnosť a dostatok (Čína)
granátové jablko, z ktorého sa tyčí kríž - Ján z Boha
granátové jablko prasknuté - Dobročinnosť/Caritas (Cnosti a Neresti); milosrdná, rozdávajúca sa
láska
granátové jablko v rukách Jezuliatka – vzkriesenie
granátové jablko v ruke Juno - manželstvo (Rimania)
granátovník (kvet) - 6.lunárny mesiac (Čína)
granátovník (strom) - strom života, láska, manželstvo a plodnosť (Východ); leto a teplo (Čína)
granátovník so sediacou Pannou Máriou a jednorožcom - čistota Panny Márie (hortus
conclusus)
grécke písmená alfa, omega (AΩ) - všetko objímajúca jednota (antika); začiatok a koniec,
večnosť, božia nekonečnosť (antika, kresťanstvo); volanie dobrého ducha Agathodaimona
(alchýmia)
grécke písmená alfa, omega na náhrobku - nebožtík videl svoj počiatok aj konečný cieľ v Bohu
(kresťanstvo)
grécke písmená alfa, omega vo svätožiare - Kristus Sudca, Maiestas Domini (obrazový typ)
grécke písmeno delta Δ/δ - zmena, prírastok (matematika)
grécke písmeno jota I v chrismone IESU - rovná cesta
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grécke písmeno psí ψ - strom života, kvet života (starovek); strom kríža (kresťanstvo)
grécke písmeno theta θ - smrť (starovek); diabol (kresťanstvo)
grécke písmeno chí X - rozštiepenie svetového ducha (platonizmus); rovnoramenný kríž
(kresťanstvo)
grécke písmeno sigma Σ/ς - sigma
grécke písmeno tau T/τ - vojaci preživší v boji (antika); kríž antonský (kresťanstvo)
grécke písmeno ypsilon Y - žeriav (starovek); symbol ľudského bytia vyvíjajúceho sa jednotne až
do okamihu, keď mladosť dospieva na cestu dobra a zla (pytagorejci); jastrab
grif/gryf (monštrum vytvorené z tiel rôznych živočíchov) - Apolón, Dionýzos, Artemis, Nemesis
(antika); víťazstvo dňa nad nocou, svetla nad tmou (starovek); diabol; Kristus
(kresťanstvo)
grif prepadávajúci alebo požierajúci býka alebo daniela - víťazstvo solárnych síl nad temnými
prírodnými a pudovými silami (starovek, Mykény)
grif bojujúci z baziliškom - víťazstvo kresťanstva
guľa - večnosť prírodného cyklu (starovek); Fortuna (antika, stredovek)
guľa/glóbus pri nohách - pustovník
guľa/glóbus s Kristovou položenou rukou - Kristus Kozmokrator (obrazový typ)
gule tri - Ázia, Afrika, Európa (rímske mince)
Gulon (monštrum v podobe leva a hyeny, alebo veľkého psa s mačacou tvárou) - Obžerstvo/Gula
(Cnosti a Neresti; Škandinávia; bestiáre)
had - chthonické božstvá; plodnosť; životná sila vesmíru, nekonečnosť, večnosť, znovu
obrodenie smrťou, osvietenie, múdrosť (starovek); plodivosť (Oceánia); Zeus, Hekaté,
Aténa (antika); moc nad životom a smrťou (Egypt); Višnu, Vitra, Veľký hadí kráľ
(hinduizmus, India); Mitra, Kautopates (mitraizmus, Perzia); lárovia, penáti a géniovia loci;
zdravie a večná obnova; kozmická obnova a časový kolobeh (Rimania); Adam a Eva; klam;
diabol, Satan, Rahab (biblia); pokušenie, nemorálnosť, temné sily, poníženie,
nezvládnuteľná prírodná plodivosť; Sibyla Perzská (kresťanstvo); Kristus Spasiteľ
(Physiologus); Rozumnosť/Prudentia (Cnosti a Neresti)
had (suknica z hadov) - Coatliene (Aztékovia)
had (štít) - štít z hadej kože
had dúhový Ungud - plodnosť (Austrália)
had kozmický - Šéša (India)
had ohnivý - Boží trest (starovek, biblia)
had okrídlený - diabol
had operený - Quetzalkoatl
had ovinutý okolo stromu - plodnosť, mužský a ženský princíp (starovek, Babylónia)
had ovinutý okolo lotosového stvolu - Horný a Dolný Egypt
had ovinutý okolo slnečného kotúča - Hór (Egypt)
had ovinutý okolo Asklepiovej palice - život, zdravie a prírodné ozdravné sily (antika)
had pod nohami - Sibyla Perzská (kresťanstvo); Panna Mária Immaculata (obrazový typ)
had premenený z bažanta - ženský princíp jin (Čína)
had s hlavou sokola - kozmická obroda a kolobeh času (Egypt)
had s jablkom v papuli - prvotný hriech (biblia)
had s korunou vládcov na hlave - hadí kráľ/bazilišok (stredovek; bestiáre)
had s ľudskou hlavou - ľstivosť (stredovek)
had s vtákom - protiklady a ich syntéza
had so ženou - Zem
had v ruke - Kronos (grécka antika)
had urovoros (had zahryznutý do vlastného chvosta) - večný návrat v cyklickej forme; večnosť
(starovek, stredovek); cyklicky prebiehajúce procesy odparovania a kondenzácie (alchýmia)
had Veľký (boh Veľký hadí kráľ) - životná energia, sila zeme a vody, ozdravných síl a tvorivosti
(hinduizmus, India)
had železný ovinutý okolo tyče alebo stĺpa - nezvládnuteľnej prírodnej plodivosti
hady na hlave - Medúza (antika); jaguárí muž (Olmékovia)
hady ovinuté okolo rúk - hadie bohyne (Kréta)
Hádes (boh podsvetia s vtáčími pazúrmi) - diabol (kresťanstvo)
halapartňa - apoštol Matúš, apoštol Juda Tadeáš, Vojtech/Adalbert
Harpye (monštrá v tvare vtáka s hlavou a prsiami ženy) - bohyne vetra; pomstiteľky (antika); zlé
sily, najmä túžba po majetku (stredovek); odporné a hašterivé ženy (obecne)
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harpya (jedna so zaviazanými očami a zlatým jablkom alebo guľou pri sebe) - Lakomosť/Avaritia
(Cnosti a Neresti)
havran - Apolón, Helios; nositeľ zlých správ, osudové znamenie (antika); Mitra (mitraizmus);
Wodan (Germáni); nečisté, bezohľadné srdce; pohan, Žid, kacír, hriešnik, hriech, diabol,
diablove pokušenia; samota; človek pripútaný k svetským rozkošiam; Benedikt z Nursie,
Meinrad (stredovek, kresťanstvo); Osvald (štrnásť pomocníkov v núdzi); nešťastie;
klebetnosť, zlodejstvo (ľudová slovesnosť); temné stránky duše (hĺbková psychológia)
havran a dva levy - Pavol Pustovník
havran trojnohý - Slnko (Čína)
heliotrop - mesačný kameň (20.2.-20.3. - Ryby)
hermafrodit (obojpohlavná bytosť) - koexistencia protikladov; dokonalý a celý človek; mužská
a ženská dualita (starovek); spojenie mužského a ženského princípu (alchýmia)
hexagram (šesťrohá hviezda z trojuholníka postaveného na základne a druhého postaveného na
vrchole) - magická pečať a ochranný štít (Židia, Dávidov štít); harmónia, dokonalosť,
výnimočnosti a tým univerzálnej moci (Židia, Šalamúnova hviezda)
hlava v rukách - Denis, Osvald, Sidwell, Sigfrid, Dinonysios/Diviš (kresťanstvo)
hlava odseknutá v rukách Dávida - Goliáš
hlava odseknutá na mise - Ján Krstiteľ
hlava odseknutá na mise so zaviazanými očami - apoštol Pavol
hlava odseknutá na mise so zaviazanými očami a tromi striekajúcimi prúdmi krvi (viera,
láska, nádej) - apoštol Pavol
holub/holubica - láska, jemnosť; táravosť (starovek); Afrodite, Venuša, Adonis, Eros (antika);
láska, miernosť, nevina a mier; Ambróz, Dávid Waleský, Gregor Veľký, Samson
(misionár), Terézia z Ávily, Bazilius Veľký, Tomáš Akvinský, Katarína Alexandrijská,
Kolumbán, Scholastika; novokrstenci (kresťanstvo); Spes/Nádej (Cnosti a Neresti);
holubica - ženský princíp, živočíšna plodnosť; láska, miernosť, nevinnosť a mier; Ištar,
Aštarta/Aštoret, Atargatis, Derketo; najvyššie božstvá (starovek); Afrodite (antika);
manželská vernosť a dlhovekosť (Čína); zmierenie, vykúpenie; Duch svätý; Kristus,
apoštoli (kresťanstvo); duša (India, kresťanstvo); Nádej/Spes (Cnosti a Neresti);
dvadsaťročná žena (obdobia života); mier (novovek); bojazlivosť; inšpirácia
holubica biela - biele sfarbenie (albedo) ako znak ukončenia materie primy na kameň mudrcov
(alchýmia); duša (India, kresťanstvo); mier
holubica na pleci - Dávid Waleský, Bazileus Veľký
holubica pri uchu - Božská inšpirácia, vnuknutie; orant; evanjelisti, Ján Zlatoústy, Bernard
Sienský, Gregor Veľký, Terézia z Ávily, Tomáš Akvinský
holubica sediaca na ruke alebo knihe - Scholastika
holubica s olivovou ratolesťou - skončenie potopy sveta (biblia)
holubica vylietajúca z úst - duša zomrelého; Scholastika
holubice (dve) - Jáchym
holuby (sedem) - sedem darov Ducha Svätého
hore (umiestnenie symbolu) - trvalosť a večnosť (status)
horiaca budova - Agáta (pomocníci v núdzi)
horiaca zemeguľa - Martin z Tours
horiace srdce - Panna Mária, Ježiš, Mária Elekta
horizontála - pasivita; pasívna ženská, lunárna a kozmická zložka; rovina, na ktorej sa odohráva
aktívny pozemský život, ktorého je tiež časovou osou (starovek, Východ)
horolezecká palička - Bernard z Aosty
hostia - Barbora (pomocníci v núdzi); Klára z Assisi
hostia v monštrancii - Klára z Assisi
hranostaj - Hmat (päť zmyslov); čistota
hranostaj biely - Kristus
hrdlička - Afrodite, Venus (antika); táravosť, vernosť partnerovi (starovek, stredovek); Anquila;
Britské Panenské ostrovy
hrebeň na vlnu - Blažej (štrnásť pomocníkov v núdzi)
hudobné nástroje dychové - nerozum, cit a emócie (kresťanstvo)
hudobné nástroje strunné - osvietenie, rozvaha (kresťanstvo)
hus - ženský a domáci princíp (starovek, antika); Venuša, Afrodite, Mars, Amor, Eros, Priap
(antika); Warburga, Brigita Švédska alebo Írska, Martin z Tours (kresťanstvo);
šesťdesiatročná žena a storočný muž (obdobia života); radoreční starí ľudia (stredovek);
ostražitosť ľudí (bestiáre)
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hus (hlas) - starecká zhovorčivosť, klebety a ohováranie
hus domáca (biela alebo farebná) - klebety a ohováranie dedinčanov; pestrosť meštiackych
odevov
hus pri nohách - Martin z Tours
hus sivá - pobožnosť a kajúcnosť
hviezda - ženský princíp; duchovnosť, ktorá vyžaruje do temnoty (starovek); kráľ (Orient);
vesmír (antropológia); Dominik, Tomáš Akvinský, Vincenc z Ferrary (kresťanstvo)
hviezda Balaámova - narodenie kráľa Dávida (Biblia, židovstvo)
hviezda Dávidova (v podobe hexagramu) - židovstvo (Židia); plodnosť (starovek)
hviezda na čele alebo nad ním - Dominik
hviezda päťrohá - pentagram; pozemské možnosti človeka, antropologický princíp vesmíru
(starovek, stredovek); Bafomet (slobodomurársky satanizmus); symbol občianskych slobôd
(obecne, novovek)
hviezda päťrohá biela - symbol občianskych slobôd (USA)
hviezda päťrohá zelená - symbol občianskych slobôd (islamské krajiny)
hviezda päťrohá čierna - symbol občianskych slobôd (čierna Afrika)
hviezda päťrohá červená - proletárske hnutie (obecne, novovek)
hviezda šesťrohá - hexagram
hviezda židovská (v podobe žltého hexagramu) - židovstvo (nacizmus)
hviezdy - čistota a krása Panny Márie
hviezdy (dvanásť) okolo hlavy - apokalyptická žena (obrazový typ)
hviezdy (päť) okolo hlavy - Ján Nepomucký
hviezdy na vnútornej strane Máriinho plášťa - nadvláda na vesmírom a jeho zákonmi
hyacint - mesačný kameň ( 21.12.-20.1. - Kozorožec)
Hypnos - noc, spánok, mlčanie, nečinnosť (grécka antika, obecne)
hyppokampos (monštrum s hlavou a telom koňa a chvostom delfína) - morský živel (antika;
klasicizmnus, barok)
hyppokampos (jazdecké zviera) - nereídy, Poseidón (antika)
chalcedon - mesačný kameň (21.5.-21.6. - Blíženci)
charadrius/chaladrius (biely vták) - čistota a nevinnosť (starovek)
charista/carista (mýtický vták podobný fénixovi) - nezničiteľnosť a obroda (starovek); Panna
Mária
chlamyda (starogrécky plášť nosený cez ľavé rameno, dlhý po kolená) - Hermes (antika)
chlapec okrídlený v červeno-žltom šate - túžba po spojení s Bohom (Ikonológia Cesara Ripu)
chlieb - Milosrdenstvo/Caritas (Cnosti a Neresti)
chlieb a voda - Abdiáš (kresťanstvo)
chlieb a víno - telo a Krv Krista; eucharistia
chlieb a víno na oltári - jednota s Kristom
chlieb s vyliezajúcim hadom - Benedikt z Nursie (kresťanstvo)
chrismon/christogram (monogram Krista) - Ježiš (rané kresťanstvo); invokácia formou krížika
alebo písmena C; ryba
chryzantéma - šťastie a dlhovekosť (Čína, Japonsko); jeseň (Čína); cisár (emblém, Japonsko)
chryzantéma a borovica - borovica a chryzantéma
chryzantéma a prepelica - deväť generácií si želá žiť v mieri (Čína)
chryzolit - mesačný kameň (23.8.-22.9. - Panna)
chryzopras - mesačný kameň (23.11.-20.12. - Strelec)
ibis - Thovt; živá duša človeka Ba, duch človeka Ka (Egypt); rituálna nečistota (Židia)
IHS vo svätožiare - Ignác z Loyoly
ichtyokentaur/kentaurotritón (monštrum s hornou časťou tela človeka, strednou leva alebo koňa
a spodnou delfína) - morské božstvá (antika)
imelo - kozmickí bohovia; žijúci duch; život, nesmrteľnosť (starovek); nevinný nástroj zlého
osudu (germánsky mýtus); Vianoce
jablko - plodnosť, bohyne lásky, večnosť prírodného cyklu; láska, jar (starovek); Afrodite,
Grácie (antika); bohyne lásky (Kelti); sprostredkované poznanie (Čína); Adam, Eva;
prvotný hriech (biblia); pozemská túžba ale aj slabosť (kresťanstvo, stredovek)
jablko (kvet) - ženská krása (Čína)
jablko rajské zo stromu poznania dobra a zla - pokušenie a prvotný hriech
jablko v ruke Evy - prvotný hriech (ikonografia obecne)
jablko v ruke Jezuliatka - vykupiteľský čin Krista (ikonografia, stredovek)
jablko v tlame opice - hriech (ikonografia, stredovek)
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jablko zlaté - Harpye (antika); bdelosť
jablko ríšske – svet (insígnie)
jablká s ružami v košíku - Dorota (kresťanstvo)
jaguár - božstvá dažďa a kukurice (Zapotékovia)
jaguár a orol - duálny systém nebeských polárnych síl, slnko a hviezdy (dva elitné oddiely
aztéckych bojovníkov, Mexiko)
Ján Krstiteľ - Florencia (patrón)
jantár - láska (Východ); smútok nad smrťou (staroveká Európa, antika)
jar - vták, páv, broskyňa, breza, slivka, škovránok, vŕba, lastovička, kukučka; pivónia (Čína);
Beltane (Kelti); kura, bocian
jarabica - Afrodite (antika); vzájomná príťažlivosť (Čína); hlúposť (Physiologus); plodnosť,
tvorivá sila (Francúzsko)
jarabica (hlas) - neusporiadané vzťahy (Čína)
jaskyňa - Rozália
jastrab - Héra (antika); smrť (stredovek); grécke písmeno ypsilon
jašterica - Kukulkan, oheň (Aztékovia); posmrtné bytie v ríši večného svetla; obnova (starovek);
človek obracajúci sa ku svetlu viery a spravodlivosti; diabol (kresťanstvo); logika,
dialektika (Sedem slobodných umení)
jazdec prvý na bielom koni s lukom a korunou/vencom - Antikrist (Apokalypsa)
jazdec druhý na červenom koni s mečom v ruke - vojna (Apokalypsa)
jazdec tretí na čiernom koni s váhami v ruke - hlad (Apokalypsa)
jazdec štvrtý na sinavom koni - smrť, mor (Apokalypsa)
jazdec na love - Mitra (mitraizmus)
jazdec bojujúci s krokodílom - Juraj (Koptovia)
jazdec bodajúci kopijou do zvieraťa pri nohách koňa - boj dobra so zlom (kresťanstvo)
jazyk - Ján Nepomucký
jazyk ohnivý - Duch svätý
jednorožec (pôvodne monštrum s rohom vystupujúcim z lebky, neskoršie jednorohý kôň) nespútanosť, zvrchovaná moc, mužská sexuálna sila (Mezopotámia, India, Egypt);
osamelosť, odvaha a vytrvalosť (budhizmus); vladárske cnosti, dobrotivosť, šťastie,
požehnanie deťmi, najmä synmi (Čína); mocná sila v dobrom i zlom (Starý zákon); čistá
sila, ktorá porazí zlo (zoroastrizmus); svetová moc Krista (cirkevní otcovia); panenská
čistota, nevinnosť, láska, vznešenosť, sila, sublimácia sexuálnych síl, jediná nádej, jediná
viera, Kristus, Panna Mária; Justína z Antiochie, Justína Paduánska (stredovek,
kresťanstvo); kráľovská súdna právomoc (stredovek); ortuť ako praesencia mercurium
(alchýmia)
jednorožec (roh rovný, ostrý, špirálovito vinutý) - roh jednorožca
jednorožec bojujúci s divým mužom - víťazstvo cnosti nad žiadostivosťou
jednorožec nesúci s levmi štít - štátny znak Veľkej Británie, erb britskej kráľovskej rodiny
jednorožec s pannou držiacou zrkadlo - Zrak (päť zmyslov)
jednorožec s rohom položeným na lone Panny Márie - cudnosť a nepoškvrnenosť Panny Márie
(hortus conclusus, Immaculata); Kristovo ľudské zrodenie
jednorožec ťahajúci káru cudnosti - čistá láska (Láska čistá a nečistá)
jednorožec v boji s divým mužom - víťazstvo čistoty a nevinnosti nad žiadostivosťou a
zmyslovosťou
jeleň – Nemesis, Erós/Amor (antika); večný časový kolobeh (antika); Cernuna (Kelti); víťazné
slnko a svetlo (starovek, antika); Eustachus, Osvald (štrnásť pomocníkov v núdzi); Čuch
(päť zmyslov)
jeleň (parožie) - slnečné lúče (antika); Osvald (kresťanstvo)
jeleň s krucifixom medzi parožím – Hubert (kresťanstvo)
jelenča - desaťročný chlapec (obdobia života)
jelenica/laň - Ivan (kresťanstvo)
jezinky - zlo (Slovania)
Jezuliatko - stehlík
Jezuliatko naťahujúce ruku za jablkom - vykupiteľská úloha Ježiša
Jezuliatko s granátovým jabĺčkom v ruke - vzkriesenie cez vieru v Krista
Jezuliatko s viničovým strapcom - budúce obetovanie krvi na kríži
jež - Kristus (stredovek); hrubý vnem (päť zmyslov)
joni (ženské lono) - zdroj života (India); kozmická prázdnota, mystická nula (stredoveká mystika)
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kačica - Sequana (Galia); homosexuál (Čína); povrchnosť, táravosť, ľstivosť
kačica mandarínska - manželské šťastie (Čína)
kadidelnica - Vavrinec
kadidlo - božskosť Jezuliatka (obrazový typ Klaňanie troch kráľov)
kaducet (palica s krídelkami, symetricky ovinutá dvoma hadmi nesúcimi na hlavách prilbice) boha Ningizzida (Mezopotámia); Iris, Hermes (poslovia bohov (antika); Asklépius (grécka
antika); Fortuna (cisársky Rím); os sveta, hadia sila kundalini (budhizmus); archanjel
Michael (rané kresťanstvo); rovnováha a morálna spravodlivosť, rozhodnutie a oznámenie
(staroveký Východ); zem, vzduch, oheň a voda (štyri živly); lekári a lekárnici (antika,
stredovek)
kaducet (dva hady kaducetu) - znepriatelené živly oheň a voda; múdrosť; kladný a záporný živel
uvedený do rovnováhy (starovek, antika)
kaducet (krídelka kaducetu) - vzduch; intelekt (starovek, antika)
kaducet (palica kaducetu) - zem; moc a autorita (starovek, antika)
kaducet (prilbica, korunka na hlavách hadov) - vznešenosť myšlienok
kaducet s miskou na masť - lekári a lekárnici (stredovek)
kajúcnosť - slzy, sivá farba, nepestovaný vzhľad (stredovek)
kalamár - evanjelisti; Brigita Švédska
kalamár v tvare rožka - Ján Evanjelista
kalich - Milosrdenstvo/Caritas (Cnosti a Neresti); kresťanská viera; Tomáš Akvinský
kalich na knihe - Benedikt z Nursie
kalich rozbitý - Donatus z Arreza
kalich s dvoma pijúcimi pávmi - vzkriesenie (rané kresťanstvo)
kalich s hostiou - Onufrius, Barbora (štrnásť pomocníkov v núdzi)
kalich s pavúkom vo vnútri - Norbert (zemskí patróni)
kalich s hadom - apoštol Ján; kresťanská viera a Satan (emblém)
kameň/skala - vyššia sila podrobujúca človeka počas jeho života, ale ochraňujúca po smrti;
zhmotnená vesmírna sila života (starovek); tajomstvo, mimoľudská moc a sily, pevnosť
(starovek, stredovek); Jahve, Kristus, apoštol Peter, Štefan (kresťanstvo)
kameň chrámu rohový – Kristus, Nebeský Jeruzalem (kresťanstvo)
kameň chrámu základný (dvanásť) - Nebeský Jeruzalem (kresťanstvo)
kamene chrámovej stavby - veriaci (kresťanstvo)
kamene (dvanásť) - dvanásť kmeňov Izraela (kresťanstvo)
kanvica - šesťdesiatročná žena (obdobia života)
kapor - literárna sláva; odvaha, sila, trpezlivosť a vytrvalosť; tajná korešpondencia (Čína);
odvaha, sila, vytrvalosť (Japonsko); lenivosť (stredná Európa)
karašiši/psolev (strážne monštrum pri bráne chrámov) - životná sila a vytrvalosť (Japonsko,
šintoizmus, budhizmus)
karašiši (na pravej strane brány, s perlou alebo loptou v otvorenej papuli) - mužský princíp
(Japonsko, budhizmus)
karašiši (na ľavej strane brány) - ženský princíp (Japonsko, budhizmus)
karneol - mesačný kameň (22.6.-22.7. - Rak)
Katoblepas (monštrum so šupinatým telom býka, pozerajúce sa do zeme) - démonické sily, smrť
(Egypt, antika; bestiáre)
kauterium (palica s jedným ovíjajúcim sa hadom) - Asklépios; plodnosť a ozdravné sily zeme
(antika)
kavka - Lakomosť/Avaritia (Cnosti a Neresti); svedomie (ľudová slovesnosť)
kentaur (kôň s trupom človeka) - démonické, temné prírodné a pudové sily (antika)
kentaur (ako lukostrelec) - Strelec (astrálne znamenie)
ker horiaci - Mojžiš (Starý zákon); Nepoškvrnené počatie (obrazový typ)
ker ružový - Panna Mária
ker tŕňový - Benedikt z Nursie
Kerberos (trojhlavý pes) - Plútos, Hádes, Herakles, Orfeus; podsvetie (rímska antika); podsvetie
(stredovek)
klasy - Fortuna Panthea, Vertumnus (antika); Madona s klasmi (obrazový typ)
klasy s viničovými strapcami - eucharistické chlieb
klebetnosť - havran, straka
klenák - Kristus
kliešte - Agáta (pomocníci v núdzi); Eligius, Dunstan
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klince - Jozef z Arimatie, Cyrus/Quirínius, Severus, Ignác; Pantaleón/Pantalón (štrnásť
pomocníkov v núdzi), Sibyla Helespontská
klince a kríž - Sibyla Helespontská (kresťanstvo)
klince tri a kladivo - Helena
klince, meč a dlaň - Gordián
klince vrazené pod nechtami - Erasmus/Telmo
klobúk s krídlami - rýchlosť; Hermes, Merkúr (antika); archanjel Michael (rané kresťanstvo)
klobúk pútnický s mušľou - apoštol Jakub starší
kľúč - Ganéša, Hekaté (starovek, antika); apoštol Peter; Marta, Ján Sarkander; spovedné
tajomstvo (stredovek); šesťdesiatročná žena (obdobia života)
kľúče dva prekrížené - apoštol Peter; pápežstvo
kľúče (zväzok) - štyridsaťročná žena (obdobia života)
kniha - učenosť; apoštoli, evanjelisti, Sibyly; sv. Anna, Jáchym; apoštol Ondrej, apoštol Pavol;
Anton Paduánsky, František z Assisi, Ivan; Bazileus Veľký; Ján Sankander, Ján
Nepomucký (zemskí patróni)
kniha a kalamár - Brigita Švédska, evanjelisti
kniha evanjelií - Štefan, Dominik
kniha, kríž a horiace srdce so šípmi - Augustín
kniha modlitebná - sedemdesiatročný muž (obdobia života)
kniha s nápisom Ad maiorem Dei gloriam (Na väčšiu slávu Božiu) - Ignác z Loyoly
kniha, vtáčie pero a kalamár - apoštol Matúš
knihy pri nohách - Ján od Kríža
knôt (voskový) - Brigita
kobra - božská a kráľovská moc (Egypt)
kobra (čelenka ureus v podobe kobry s hlavou vztýčenou nad čelom) - symbol moci a tretie oko
faraóna
kobylky lúčne - Boží trest a hnev (Apokalypsa); presila nepriateľského vojska; kacírstvo;
usporiadanosť a vedomá kázeň; spolubojovníci Krista v boji proti pohanom; svätí muži,
ktorí neustále klesajú ku hriešnej zemi a vytrvalo sa pokúšajú vzlietnuť k nebu, aby dosiahli
duchovné ciele svojho života; vzkriesenie Krista (kresťanstvo); požehnanie potomstvom
(Čína)
kobylky (roj) - porušenie poriadku sveta (Čína); presila nepriateľského vojska (stredovek); Boží
trest (Apokalypsa)
kobylky pri nohách - Nahum (kresťanstvo)
kobylky s ľudskými hlavami a chvostmi zakončenými hlavou hada - boží trest (Apokalypsa)
kocúr - sedemdesiatročný muž (obdobia života)
kohút - Hermes Psychopompos, Persefone, božstvá remeselnej usilovnosti, solárne božstvá,
Selené, Helius, Apolón; Aténa, Demeter; Mars; Asklépios; darček pederastov (starovek,
antika); Silvanus (Etruskovia, Rimania); plodnosť života, bdelosť, bojovnosť, žiarlivosť,
kontinuita života, oheň, Slnko, mužský princíp (starovek); dobrosrdečnosť, ohnivé Slnko,
desiate znamenie zverokruhu, zásluhy a pokoj úradníkom (Čína); Vít (štrnásť pomocníkov
v núdzi); apoštol Peter, Kristus, Gall; čas, deň, zmŕtvychvstanie; mužská žiadostivosť,
hašterivosť (stredovek, kresťanstvo); erbové zviera (heraldika)
kohút biely - zrod bieleho dňa z temnej noci (starovek, kresťanstvo); ochrana pred démonmi
(Čína)
kohút červený - ochrana pred ohňom (Čína)
kohút čierny - podsvetné sily (starovek, stredovek)
kohút galský - Francúzsko
kohút kikiríkajúci - zásluhy a pokoj (Čína)
kohút kikiríkajúci trojnásobne - Petrovo zapretie Krista (evanjeliá); varovanie pred
namyslenosťou
kohút kikiríkajúci s apoštolom Petrom - apoštol Peter patrón hodinárov (ikonografia)
kohút na prilbe - Aténa, bdelosť (antika)
kohút s kurčiatkami - otcovská starostlivosť (Čína)
kohút sediaci na knihe -Vít
kohút v zápase s korytnačkou - zápas svetla a života s temnými podsvetnými silami (starovek)
kokarda - sympatie a lojalita k jakobínskej vláde
koleso - Katarína Alexandrijská
koleso s krídlami - štátne železnice (Československo)
kolíska - Sibyla Samoská (stredovek)
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kolos Rhódsky - vláda Grékov nad zemou i morom (antika)
kopija - Anat (Kanaán, Fenícia, Egypt); Aténa (antika); panovnícka vláda (starovek, stredovek);
apoštol Juda Tadeáš, apoštol Tomáš; sv. Václav, Milosrdenstvo/Caritas (Cnosti a Neresti);
štyridsaťročný muž (obdobia života)
kopija alebo šíp (otvorenie prameňa v skale úderom) - Poseidón (antika);Mojžiš (biblia); Mitra
(mitraizmus); Vojtech (zemský patrón)
kopije tri - Vojtech (kresťanstvo)
kostlivec - Smrtka
koral - tvorivé sily sídliace vo vodách (starovek, stredovek); radosť (Východ); dlhý život (Čína);
materia prima (alchýmia)
koral červený - ochrana; ochrana pred uhrančivým pohľadom (rímska antika, stredovek); krv
korbáč - vladárska moc faraóna (Egypt); kajúcnosť, Veľká noc (kresťanstvo)
korbáčovanie - Veľká noc (kresťanstvo); omladenie (ľudové zvyky)
koreň - životná podstata, životaschopnosť (obecne)
kormidlo - Fortuna (rímske cisárstvo)
kormidlo (dve) - Starý a Nový zákon (stredovek)
koruna - svetská a duchovná moc, hodnosť, poslanie, vznešenosť, vyvolenosť (obecne);
Milosrdenstvo/Caritas (Cnosti a Neresti)
koruna hedžet (biela koruna atef s červenými pštrosími perami) - Horný Egypt; Usírev (Egypt)
koruna dešret (červená koruna) - Dolný Egypt
koruna hradbová (s ozubeným okrajom) - Kybele (rímska antika); vojak, ktorý prvý vstúpil na
hradby opevneného nepriateľského mesta (Rimania); nedobytnosť cnosti (stredovek); Praha
(národné symboly)
koruna papierová - kacír (stredovek)
koruna s rohami antilopy - Horný Egypt (faraónska insígnia)
koruna, ruženec, nádoba, obetná lyžica, žezlo, lotos a luk - Bráhma (hinduizmus)
koruna tŕňová - Kristus Trpiteľ; Sibyla Delfská, Achatius (ikonografia; kresťanstvo)
koruna trojitá - Alžbeta Durínska/Uhorská
koruna trojitá na hlave ženy - trojaké postavenie ženy: panna, manželka a vdova (stredovek,
ikonografia)
koruna z orlích pier - Cihuacoatl-Quilaztli/Hadia žena (Aztékovia)
koruna z pštrosích pier - Bes (Egypt)
koruna/tiara - Klement
koruna/tiara pápežská s dvoma obrúčkami - cirkevná a svetská moc (insígnia, 13.st.)
koruna/tiara pápežská s tromi pásmi (purpurový, zelený, modrý) - svetská moc, duchovná moc,
moc siahajúca do neba (14.st.); Sv. Trojica
korytnačka - temné podsvetné sily; ženské cnosti rodinného života (starovek, Východ); severné
hviezdne nebo (Ázia); Šani/Manga (India, budhizmus); zdravie, životná sila, nesmrteľnosť
(Čína, antika); Afrodita Pandemos (antika)
korytnačka (monštrum z poloviny drak a z poloviny korytnačka) - Pi-hsi (Čína)
korytnačka (pancier) - ženská cudnosť a cnosť, čistota a nevinnosť (kresťanstvo)
korytnačka v zápase - kohút v zápase s korytnačkou
kosa v ruke - Kronos (grécka antika)
kosák a presýpacie hodiny - Chronos (antika); smrtka (stredovek)
kosák a kladivo (prekrížené) - jednota poľnohospodárskeho a priemyselného proletariátu
kosák v ruke - Kronos (grécka antika)
kosatec (rastlina, kvet) - Panna Mária
kostlivec - Smrtka
košík - Dorota (štrnásť pomocníkov v núdzi)
košík s jablkami a ružami - Dorota (štrnásť pomocníkov v núdzi)
kotol - apoštol Ján; Vít (štrnásť pomocníkov v núdzi)
kotva - bezpečie (obecne); Neptún (starovek, antika); pevnosť v búrke prenasledovania za vieru;
nádej v zakotvenie v prístave večnosti; viera, eucharistia, Klement, Mikuláš (kresťanstvo)
kotva s rybou - viera (kresťanstvo)
koza - Artemis, Pan (antika); hriech, zavrhnutie (kresťanstvo)
koza divá - vláda na zvieratami a horami (starovek)
kozorožec - omyl, klamstvo, lakomstvo, chamtivosť, obmedzenosť (astrológia); bohatstvo,
zdržanlivosť, koncentrácia, sila a vytrvalosť; astrálne znamenie (22.12.-20.1.)
koža stiahnutá prehodená cez ruku - apoštol Bartolomej
koža krokodília - krokodíl (koža pribitá na dverách)
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kožušina - Ján Krstiteľ, pustovníci
kožušina leoparda - Orfeus, Iason, Antenór, Dionýzos (antika)
kožušina leva - Samson (biblia, kresťanstvo)
kôň (žrebec) - vtelenie božského bytia, mužský princíp, svet v priestorovej a časovej existencii
(India); Ahura Mazda (Perzia); Poseidón (antika); sila, vitalita, plodivá sila prírody, svetlo,
solárne božstvá (starovek); ničivý princíp (starovek); ochrana (obecne); živočíšnosť a
možnosť duchovného vzopätia; ušľachtilá sila a vitalita, živočíšnosť i duchovné vzopätie
(obecne); márnivá svetovláda, pýcha a zmyselnosť (stredovek, kresťanstvo); ochranca
a posol viery; víťazná viera a rýchly kolobeh života; (kresťanstvo)
kôň (žrebec) - mužský princíp (obecne)
kôň (chvost na žrdi) - osmanské vojsko
kôň (jazdecké zviera) - sféra inštinktov a duálny systém (psychológia); výzva na integráciu (sen)
kôň (ťažné zviera slnečného voza) - Apolón, Helios (antika); Mitra (mitraizmus); Eliáš (biblia)
kôň (podkova) - podkova
kôň biely - Poseidón (antika); slnečné božstvá (starovek); Antikrist (Apokalypsa); Kristus kráľ
kráľov (Apokalypsa)
kôň červený - vtelenie Krista; vojna (Apokalypsa)
kôň červený medzi koňmi iného zafarbenia - vtelenie Krista
kôň čierny - hlad (Apokalypsa)
kôň chrliaci vodu - spojenie dvoch protikladných živlov, slnečného ohňa a zemskej vody, dvoch
plodivých princípov života (starovek)
kôň okrídlený - Pegas
kôň sinavý - smrť, mor (Apokalypsa)
kôra chlebová - chudoba, skromnosť, pracovitosť, životná múdrosť a skúsenosť
kôš s ovocím - Pomona (Rimania)
kôš ovocia, olovnica a strom - Ámos
kôš s jablkami a kvetmi - Dorota
kráľ s krídlami orla - Pýcha/Superbia (Cnosti a Neresti)
kráľ pri nohách - Nahum (biblia, kresťanstvo)
kráľ (úbor) - Žigmund (zemskí patróni)
krava - kozmická plodnosť, materstvo, ženský princíp (starovek); Eset, Nút, Hathora (Egypt);
Aténa, Héra (antika)
krava (v záprahu) - Selené (antika)
krčah s orlom - Hébé (antika)
krčah s hrncom - Abakuk
krčah rozbitý - Benedikt z Nurie
krhla - Marta, Benedikt z Nursie
krídla - rýchlosť, víťazstvo; Ikaros, Erós, Amor, Kupido, Hermes, Morfeus, Hypnos, Thanatos,
Psýché, Nemesis, Niké, Victoria, Agathé Tyché, Gloria, Nereídy, Doridky, Chronos,
Kronos, Pegas (antika); Eset (Egypt); Anat, Antit, Anta, Attá (Kanaán, Semiti); anjel; túžba
po spojení s Bohom (kresťanstvo); vzlet, výška (obecne)
krídla kovové - Gorgony (antika)
krídla na chrbte - Fortuna Panthea; Hypnos, Niké, Eros, Nemesis, Tyche, Thanatos (antika);
Harpye (renesancia); Kronos (stredovek), anjel (kresťanstvo)
krídla na klobúku - Hermes, Merkúr
krídla na sandáloch - Hermes, Merkúr (antika)
krídla na spánkoch - Hypnos
krídla netopiera - diabol, Cháron, Harpye, Azeman, mantichora (stredovek)
Kristov rubáš - Jozef z Arimatie
Kristus - kríž, fénix, christogram, ryba, orol, vinič (rané kresťanstvo); baránok Boží, dobrý
pastier, alfa - omega, crux gemmata, svastika trojramenná, rohový kameň; kohút, diviak,
lev, leopard, býk, rak, jež, skala, pelikán, rybárik, sova, stehlík, sluka, bocian, hranostaj
biely (stredovek); had (Physiologus)
Kristus drviaci hrozna vo vínnom lise - Posledný súd (ikonografia, stredovek)
Kristus sediaci na oblaku s kosákom v ruke - Posledný súd (ikonografia, stredovek)
Kristus s ľaliou v pravej a mečom v ľavej ruke - Posledný súd (ikonografia, stredovek)
Kristus s mečom v ústach - Posledný súd (ikonografia)
Kristus so sférou - Pantokrator (ikonografia, stredovek)
Kristus sudca - včela
Kristus v Getsemanskej záhrade - volavka, sova, kuvik
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krištáľ - dokonalá cnosť, Panna Mária (stredovek)
kríž - protiklady a jednota prírodného diania; svetlo (Východ); zdravie, šťastie a život (Egypt);
vláda a moc (obdobie Konštantína Veľkého); Ježiš Kristus (rané kresťanstvo); Kristova
smrť, smrť apoštolov a mučeníkov; kresťanská viera (kresťanstvo, stredovek); svätci,
mučeníci, pustovníci; Jeremiáš; Ján Krstiteľ, Ján Nepomucký, Patrik, Achatius (štrnásť
pomocníkov v núdzi); Klára, Ivan, Sibyla Frygická, Sibyla Helespontská, Sibyla Kymerská;
apoštol Filip, apoštol Šimon Zélotský (kresťanstvo, stredovek);; protiturecké
oslobodenecké hnutie, víťazstvo kresťanských impérií (stredovek)
kríž a kalich v rukách - Bonaventúra
kríž a kniha v rukách - Bonaventúra
kríž a ľalia v rukách - Katarína Sienská
kríž a mušľa - pravé zrodenie duše z vody (Koptovia); zrodenie duše krstom vodou (kresťanstvo)
kríž anch/kríž egyptský/kríž nílsky (so slučkou v hornej časti) - zdravie, šťastie, život (Egypt);
večný život (koptské kresťanstvo);
kríž antonský egyptský (v tvare T) - alexandrijskí kresťania (emblém)
kríž apoštolský na trojitom vrchu (kríž s dvoma vodorovnými ramenami) - Slovensko (štátny
znak)
kríž červený na bielom poli - humanitárna pomoc
kríž ďatelinový (grécky kríž s ramenami v tvare trojlístku) - ukrižovanie a trojjedinosť
kríž grécky (rovnaká dĺžka ramien) - zjednotenie protikladov, ročný cyklus, večnosť (Germáni,
staroveký Východ); štyri nebeské osi, štyri vetry, štyri rajské rieky (kresťanstvo); pasívna
rovnováha
kríž hákový - svastika
kríž chevronský/utrpenia/zlomený (v tvare písmena X s predĺženým a zlomeným ľavým
horným ramenom) - Kristovo zrútenie (Agónia v Getsematskej záhrade)
kríž kladivový (grécky kríž s ramenami s krátkym priečnym zakončením) - Vikingovia
kríž koptský (medzi ramenami klince smerujúce hrotom do stredu) - utrpenie ukrižovaného Krista
kríž kotevný (s ramenami rozštiepenými do dvoch háčikov) - ukrižovanie
kríž kotvový (konce ramien v tvare kotvy) - nádej
kríž latinský (predĺžené spodné rameno) - neporaziteľnosť kresťanstva, ukrižovanie, Ján Krstiteľ
kríž latinský pri nohách - pustovník; apoštol Ondrej (raná renesancia)
kríž maltézsky/johanitský (ramená sa na vonkajších koncoch rozširujú do dvoch hrotov
zbiehajúcich sa priamočiaro v strede) - osem kresťanských sviatostí (kresťanstvo); johaniti,
templári (heraldika)
kríž nerovnoramenný s vodorovným ramenom v hornej časti vertikály - prevaha pozemského
a podsvetného diania (kompozícia)
kríž nerovnoramenný s vodorovným ramenom v dolnej časti vertikály - prevaha kozmického
diania (kompozícia)
kríž nílsky - (v tvare T so slučkou uprostred vodorovného ramena) - život, kľúč k Nílu (Egypt);
rajská rieka Gehon (stredovek)
kríž ondrejský (v tvare X) - desatoro prikázaní; apoštol Ondrej; dynamická duchovná aktivita
kríž ortodoxný (s tromi brvnami, z ktorých stredné je širšie) - symbol prehĺbenia viery
kríž pápežský (s trojicou vodorovných ramien) - kňazský, učiteľský pastiersky úrad cirkvi;
hojnosť moci
kríž procesionálny (s dlhým vertikálnym ramenom) - Vavrinec
kríž rovnoramenný - pasívna rovnováha
kríž rovnoramenný grécky - kríž grécky
kríž rovnoramenný ondrejský - kríž ondrejský
kríž s kvetmi - Anton Paduánsky
kríž s pašiovými nástrojmi - Bernard z Clairvaux
kríž slnečný (obopnutý kružnicou) - Slnko, zjednotenie protikladov, ročný cyklus, večnosť
(Germáni, staroveký Východ); štyri nebeské osi, štyri vetry, štyri rajské rieky (kresťanstvo)
kríž spojený (v tvare T) - stred sveta, všetko ovládajúca sila slnka (etnické kultúry); Tlalock
(Indiáni); kult Jahve, Tóra (Židia)
kríž, srdce, kotva - viera, láska a nádej (kresťanstvo)
kríž svätopeterský (s vodorovným ramenom v dolnej časti) - apoštol Peter
kríž šípový (rovnoramenný kríž s ramenami zakončenými šípkami) - odstredivé sily
kríž šípový vo štvorci - maďarské fašistické hnutie
krížový ornament - tisíc rokov nešťastia (Mongolsko)
krkavec - Pavol Pustovník, Onufrius, Benedikt z Nursie
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krkavec s bochníkom chleba, z ktorého niekedy vylieza had - Benedikt z Nursie
krokodíl - Sutech, Seth (Egypt); praveká zem (Mexiko); pokrytectvo, lakomosť a zmyselnosť;
Spasiteľ (bestiáre); negatívna vnútorná energia, skostnatený, negatívny postoj k životu
(hĺbková psychológia)
krokodíl (čeľuste) - brána pekelná (stredovek)
krokodíl pri nohách - Hór (Koptovia); Theodor (kresťanstvo)
krokodíl v bitke - Ahura Mazda (Perzia)
krucifix - kresťanstvo; Kristus, Mária Magdaléna, Mária Elekta, František z Assisi, Ján
Nepomucký, Peter Mučeník, Ján Sankander (zemskí patróni)
krucifix a ľalia v rukách - Scholastika
krucifix medzi parožím jeleňa - Hubert
kruh - univerzum, zatvorenosť, večnosť bez začiatku a konca , návratnosť kozmického diania,
pokoj bez napätia a dynamiky; plynúci a súčasne stojaci čas; nebo, slnko, svetlo, večné
bytie, svätožiara
kruh ensó načrtnutý jedným ťahom štetca - absolútno a pravá skutočnosť (zen-budhizmus,
Čína)
kruh rozdelený horizontálou - poznaná polarita celistvého kozmu, rozdeleného na duchovný,
racionálny, osvietený horný svet a na svet dolný, pudový, prírodný a temný
kruh rozdelený sigmou na dve časti s čiernym bodom na bielom poli a bielym bodom na
čiernom poli - univerzum, dynamická jednota protikladov, dynamická jednota mužského
a ženského princípu
kruh rozdelený zvislou sigmou - kozmos a jeho protiklady, aktívne a pasívne zložky
kruh s runovým znakom pre život - protiatómový symbol
kruh so vpísaným trojuholníkom na základne - prienik duchovného, konštruktívneho vzopätia
do vesmíru; trojjedinosť (kresťanstvo)
kruh s bodkou - univerzum, večnosť bez začiatku a konca a prapríčina všetkého; individualizácia
človeka, prebudenie jeho vedomia; osvietenie človeka, ktorým sa oddeľuje od nevedomých
nevedomých, vegetabilných síl prírody, s ktorými zostáva svojím bytím spojený
kruh s dvoma vpísanými prekríženými S - kozmos delený na štyri svety, štyri živly apod., jeho
dynamika vo vnútri celku a súčasne pevný stred
kruh so vpísaným štvorcom na základne - prelínanie hmotného, pozemského, pasívneho a
ženského princípu do vesmíru
kruh so vpísaným rovnoramenným krížom - univerzum, večnosť bez začiatku a konca;
rozdelenie univerza na štyri svety, živly ap.; pevné spojenie dvoch základných princípov
bytia, života a duchovného vzopätia; statickosť, pevnosť, nemennosť všetkého, harmonické
vyrovnanie
kruh židovský (žltý kruh na odeve) - židovstvo (kresťania, stredovek)
kruhy prepojené so štvorcami (ornament) - priateľstvo, sila, vytrvalosť; pravda (Mongolsko)
kukučka - bódhisattva Avalokitéšvara/Čenresiga (tibetský lámaizmus); duša pred vtelením a po
ňom (stredovek), jar a leto (starovek, stredovek); diabol, hrom, sup, chlipnosť, blázon
(stredovek); veštenie budúcnosti (povera)
kukučka (hlas) - smrť; počet rokov života alebo sobáša; veľkosť nečakaného finančného daru
(nemecký okruh); chlipnosť; diabol (stredovek)
kukučka (vajce) - vajce kukučie
kukučka na žezle - Héra (antika)
kukurica - Kukulkan, zem, jaguár, netopier (Aztékovia)
Kundalini (had stočený na dolnom konci chrbtice) - vitálna energia, ktorú možno meditáciou
aktivizovať (ezoterizmus, Ázia)
Kupido (rímsky bôžik lásky) - univerzálnosť lásky
Kupido držiaci kľačiaceho Pana za rohy - láska premožiteľka
Kupido hrajúci si s Marsovými zbraňami - sila lásky odzbrojujúca siláka
Kupido na dvojkolesovom voze ťahanom štyrmi bielymi koňmi alebo capmi - sexualita
Kupido so zaviazanými očami - zaslepenosť spojená s hriechom
Kupido spiaci a držiaci prevrátenú a zahasenú fakľu - pominuteľnosť pozemských radovánok
Kupido vyrezávajúci luk z Herkulovho kyjaku - sila lásky odzbrojujúca siláka
Kupido vystretý uprostred kníh, vavrínového venca, ratolesti, hudobných nástrojov, zbraní,
brnenia - Kupido triumfujúci (obrazový typ)
Kupido v zápase - Eros a Anteros
kuvik - ochrana mŕtvych (Egypt, India); smrť; striga (stredovek); Kristus v Getsemanskej záhrade
(kresťanstvo); duchovná temnota (kresťanstvo, Physiologus)
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kvadriga (dvojkolesový voz so štvorzáprahom) - Hélios (antika); víťazstvo; Niké (antika,
renesancia, neorenesancia)
kvet - manželstvo, viera (kresťanstvo); radosť zo života (Orient); plodnosť (starovek); mladé
dievča (obecne)
kvet hrušky - ôsmy lunárny mesiac (Čína)
kvet jablone - ženská krása
kvet slivky - Zima (Čína)
kvetiny - Chloris, Vertumnus, Flóra (antika); nebeský raj (kresťanstvo)
kvetiny na hrobe alebo rakve - život, posmrtný život, nádej na zmŕtvychvstanie
kyjak - Melpomené (antika); Mangala/Manga (India, hinduizmus); apoštol Juda Tadeáš, apoštol
Šimon Zélotský/z Kany/Šimon Horlivec, apoštol Jakub mladší (kresťanstvo)
kythara - Erató (grécka antika)
labrys (sekera s dvojitým ostrím) - solárne božstvo (Kréta, mínojská kultúra)
labuť - čistota, ženská grácia; Apolón, Afrodita, Artemis (starovek, antika); rituálna nečistota
(Židia); svätuškárstvo, pokrytectvo (bestiáre); mercurius (alchýmia); kráľ a mierotvorca
medzi vodnými vtákmi
labuť (jazdecké zviera) - Manasá (India); Bráhma (hinduizmus)
labuť (spev) - vedomie blížiacej sa vlastnej smrti (antika); Spasiteľ volajúci na kríži v smrteľnej
úzkosti; posledné dielo, slabnúce sily
labyrint (obrazec) - poriadok v bludisku životných ciest
labyrint svastikový - štyri svety a štyri časy (Kréta, mínojská kultúra)
ľalia - čistota, svetlo a osvietenie človeka, ženský princíp (Asýria, Egypt, Východ); blaženosť
(Čína); „bledá smrť“ (malomocenstvo?); ušľachtilosť a vznešenosť; čistota; bolesť,
utrpenie; bolesť a utrpenie Panny Márie, strana mučeníkov pri poslednom súde, Sibyla
Erythrejská, archanjel Gabriel, Zvestovanie (obrazový typ); Mária Elekta; sv. Jozef
(zemskí patróni); sv. Anna; Dominik, František z Assisi, Klára, Filipo Neri, Scholastika,
Sibyla Frygická (kresťanstvo)
ľalia a krucifix v rukách mŕtvej - Mária Elekta
ľalia medzi tŕňmi - Panna Mária
ľalia na odeve diakona - Leonard
ľalia vo váze - Zvestovanie, Panna Mária
lampa - Sibyla Perzská
lampa olejová horiaca - Lucia (pomocníci v núdzi)
lampička olejová zahasená - Panny nerozumné (podobenstvo)
laň - Artemis (antika); Jiljí (štrnásť pomocníkov v núdzi)
laň pri nohách - Ivan
lárovia (domáci bôžikovia) - ochrana domova a jeho obyvateľov (Rimania)
lastovička - jar (starovek, Čína); jar, Afrodite (antika); jar, zmŕtvychvstanie (kresťanstvo)
lastovička (hniezdo) - nešťastie (ľudové povery); požehnanie potomstvom, úspech a šťastný
manželský život; vzťah medzi starším a mladším bratom (Čína)
lastovička (spev) - barbarské jazyky (antika); duše kajajúce sa z hriechov (stredovek)
ľavá strana (po ľavici Krista Sudcu) - strana hriešnikov a zatratencov
ľavé rameno gréckeho písmena ypsilon Y - zlý smer (pytagorejci)
ľavý, vľavo (smer) - neprirodzený, menej zdarný, zlý; strana srdca a telesnej/nežiaducej lásky
(kresťanstvo)
lebka - smrť, zánik, pominuteľnosť (obecne)
lebka, guľa/glóbus, kríž pri nohách (odvrátenie od hmotného sveta) - pustovník
lebka lemovaná vencom z vavrínu - smrť (Ikonológia Cezara Ripu)
lebka ľudská - Mária Magdaléna, František z Assisi, Rozália
lebka ľudská so sediacim motýľom - motýľ sediaci na lebke
lebka s rohami - Zeus
leňoška - storočný muž (obdobia života)
leopard - svetlo; Dionýzos, mainády; Afrodite, Kirke; Kybela (antika, starovek); hrdosť, vojna,
lov (starovek); Perzská ríša (Židia); životné sily a plodnosť; zmŕtvychvstanie Krista na tretí
deň; pohanstvo, Kristus, Rainer , Makarius (kresťanstvo)
leopard a straky - nadchádzajúca radosť (Čína)
leopard (jazdecké zviera) - Dionýzos, Bakchus (antika)
leopard (kožušina) - kožušina leoparda
leopard s orlími pazúrmi na predných nohách - heraldická figúra
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lev - božská sila, vladárska moc, slnko, oheň; plodivá sila slnka, spravodlivosť slnka; Kybela,
Hekaté, Ištara; mitraizmus, Mitra (starovek, antika); statočnosť izraelského národa (Židia);
Kristus, víťazstvo Boha nad mocou Zla, Božia spravodlivosť; Pavol Pustovník, apoštol
Marek, Vít, Onufrius; apoštoli; mitraizmus (kresťanstvo); astrálne znamenie (23.7.-23.8.);
štyridsaťročný muž (obdobia života); Hnev (Cnosti a Neresti, renesancia)
lev bojujúci s drakom - životný zápas
lev dvojhlavý - sumersko-babylonské búrkové božstvo; chetitské božstvá; protiklady prekonané
zjednotením v osobe Krista
lev chrliaci vodu - spojenie dvoch protikladných živlov, slnečného ohňa a zemskej vody, dvoch
plodivých princípov života (vegetačné kulty, starovek)
lev (jazdecké zviera) - Kybela, Ištara (starovek)
lev, kohút, kniežací úbor - sv. Vít (zemskí patróni)
lev na náhrobku ako podnož rytiera v triumfálnom postoji - smrť v boji
lev požierajúci daniela - víťazstvo solárnych síl
lev prepadávajúci alebo požierajúci býka alebo daniela - víťazstvo solárnych síl nad temnými
prírodnými a pudovými silami (starovek, Mykény)
lev pri nohách rytiera - smrť v boji (náhrobok)
lev pri nohách ženy – Bohemia
lev s baraními rohami - Mitra (mitraizmus); mitraizmus (Zjavenie Jána; kresťanstvo)
lev sírny - síra ako praesencia sulphur (alchýmia)
lev zápasiaci s diviakom alebo hadom - víťazstvo dobra, múdrosti a spravodlivosti (lev) nad
zlom, živelnosťou prírody a pudovosťou (diviak, had)
lev zobúdzajúci svoje mláďatá - Kristovo zmŕtvychvstanie
levy dva - Pavol Pustovník, Onufrius
levica - Kybelé, Hekaté (starovek)
levica s ľudskou hlavou a chvostom zakončeným ostňom - mantichora (heraldika)
Leviatan (monštrum v podobe hada a draka) - nepriateľ boha Jahve, Satan (biblia)
lienka - láska rodičovská
lingam - penis (India)
lingam a joni - tvorivá energia (India)
lingam (v podobe stĺpu) - os sveta (axis mundi)
lono - joni
lipa - Afrodité (antika); Čechy
lipová halúzka - Silesia/Sliezsko, Moravia, Bohemia
lipa (list v tvare srdca) - Panna Mária; materinský cit; ochrana slabších; matka a dieťa
líška - Loki (Germáni); zákernosť, zlomyseľnosť (Biblia); prešibanosť, zrada, podvod; kacír;
diabol; Bonifác (kresťanstvo, stredovek); prešibaná múdrosť (heraldika); päťdesiatročný
muž (obdobia života); žiadostivosť (Čína); démon, duch (Ázia, Čína, Japonsko)
líška (konček chvosta) - klenot šťastia (Japonsko)
líška (jazdecké zviera) - démoni (Ázia)
líška biela (jazdecké zviera) - Inari (Japonsko)
loď - plavba životom (antika); cirkev; putovanie od neviery k viere, od pozemského života
k večnému (kresťanstvo)
loď, holubica a christogram - ľudská duša hľadajúca mier
loď (dve kormidlá) - Starý a Nový zákon
loď (plachta) - Duch svätý
loď (sťažeň) - drevo kríža
loď (s dvanástimi veslármi) - dvanásť apoštolov
loď Petrova - kresťanská obec
loď sprevádzaná delfínom - delfín sprevádzajúci loď
lotos (rastlina) - Mangala/Manga; Ašókov strom (India, hinduizmus); leto (Čína)
lotosový kvet - Éset (Egypt); číslo osem
lotos modrý - Padmapáni (budhizmus)
lotosový kvet modrý a prameň zapletených vlasov - Síta (hinduizmus, India)
lotosový stvol ovinutý hadom - Horný a Dolný Egypt
lucerna - Sofoniáš
lucerna a had pod nohami - Sibyla Perzská (stredovek)
lúče svetelné (zväzok) - všemocné svetlo a svetovláda (Perzská ríša)
luk - Bes (Egypt); Šani/Manga, Ardžuna (India, hinduizmus)
luk a šípy - Apolón (antika)
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luk, šíp a tulec - Kupido (antika)
luk klobučnícky - apoštol Jakub Mladší
luniak - Apolón (antika); schopnosť všetko vidieť; zaklínač smrti, lupič mŕtvol, nositeľ nešťastia
lýra - hudba
lýra (hrajúci hudobník) - Orfeus, Apolón (antika)
mačka - Bastet (Egypt); osemdesiatročný muž (obdobia života)
maják - správny smer, cieľ a viera
mandľa (plod) - panenstvo (starovek); panenstvo Panny Márie, vtelenie Krista (kresťanstvo);
ľudský zárodok v maternici (stredovek); vnútorná podstata ukrývajúca tajomstvo
vnútorného osvietenia, mystérium svetla (starovek, stredovek)
mandľovník (strom) - nový život (Židia); nepoškvrnenosť Panny Márie (kresťanstvo)
mandľovník (vetvička s plodom) - kňazstvo (cirkevní otcovia)
mandorla (svätožiara z dvoch neúplných polkruhov) - Kristus sudca, nanebovstúpenie Krista,
nanebovstúpenie Panny Márie, nanebovzatie Márie Magdalény, Mária nebeská kráľovná,
Premena Pána atď. (obrazové typy)
mandragora (rastlina) - Adam
mantichora (monštrum s ľudskou hlavou, telom levice a chvostom zakončeným ostňom) - strach,
krutosť (starovek, stredovek); diabol, smrteľné hriechy (bestiáre); Jeremiáš (kresťanstvo);
exotika (heraldika)
marhuľa - manželská nevera; Vierolomnosť/Infidelidas (Cnosti a Neresti)
Mária Magdaléna - kajúcnosť
Mária (Panaghia Hodigitria) - Byzancia
Mars - Šani (India, hinduizmus)
máry - storočný muž a storočná žena (obdobia života)
maska - Hypnos (grécka antika)
masť - schránka na masť, váza s masťou
mäso - hriech
meander (zalamovaná vlnovka) - voda, ženský živel (pravek, starovek)
meč - Manga/Mangala (India, hinduizmus); apoštol Jakub Starší, apoštol Ondrej, apoštol Pavol,
apoštol Peter; Anežka, Protas; Achatius (štrnásť pomocníkov v núdzi); Gervas, Sibyla
Európska
meč a klince - Gordián
meč a koleso - Katarína Alexandrijská
meč a štít - Ardžuna (India, hinduizmus)
meč a váhy - spravodlivosť, Diké (antika); Spravodlivosť/Iustítia (Cnosti a Neresti)
meč Damoklov - trvalé nebezpečenstvo (antika, obecne)
meč, sekera alebo nôž zaťaté do hlavy - Peter Mučeník
meč v chrbte - apoštol Matúš
med - nesmrteľnosť (antika); výrečnosť svätcov (kresťanstvo)
med (sladkosť) - výrečnosť (sv. Ambróz a Ján Zlatoústy); láska, múdrosť, silné libido (stredovek)
medveď - sila, moc (starovek); diabol, Perzská ríša (kresťanstvo)
medveď (hlava a dlhé kosti) - všetko bytie (starovek)
medveď (skrotený) - porážka prírodných síl (stredovek)
mesiac - oko Hórovo (Egypt); Zostúpenie nepoškvrnenej Panny Márie na zem (kompozícia);
čistota a krása Panny Márie
mešec - Ageus (kresťanstvo); päťdesiatročný a šesťdesiatročný muž (obdobia života)
mešec v ruke - apoštol Judáš Iškariotský, apoštol Matúš; Vavrinec; Lakomosť/Avaritia (Cnosti
a Neresti)
mešec zavesený na krku - Lakomosť/Avaritia (Cnosti a Neresti)
metla - Benedikt z Nursie
mier - Aténa (antika); biela holubica
milcham (židovská obdoba antického fénixa) - nesmrteľnosť
misa s ovocím - Milosrdenstvo/Caritas (Cnosti a Neresti)
miska s mincami - Vavrinec
miska s drakom - apoštol Filip
miska s dvomi prsníkmi - Agáta
miska v tvare mušle - Sibyla Kumská (stredovek)
mitry tri (mitra ako liturgická pokrývka hlavy vysokých cirkevných hodnostárov) - Bernard z
Clairvaux
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mládenec čierny, slepý a nahý, trmácajúci sa kľukatou a kamenistou cestou, opásaný
hadom, s ľavým bokom obhrýzaným červom - hriech (Ikolonógia Cesara Ripu)
mlčanlivosť - Lara (Rimania); volavka s bielym kameňom v zobáku (stredovek)
mlynský kameň - Florián
model kostola - Zdislava (zemskí patróni), Anežka Česká (zemskí patróni)
model chrámu - Helena, Alžbeta Durínska/Uhorská
monštrancia - Norbert (zemskí patróni); Klára
monštrancia kruhová - Mária Elekta
Morava (územie) - Ján Sarkander (zemskí patróni)
more Červené (prechod Židov) - veľkonočné tajomstvo
morská hviezdica - Zostúpenie nepoškvrnenej Panny Márie na zem
motýľ - smrť, obroda, zmena, duša, duchovná láska, krása; hľadanie svetla; Psyché (antika,
starovek); mladá žena, zaľúbený a prieberčivý mladík (Čína); zmŕtvychvstanie, najmä
Krista; tri fázy ľudského života, pominuteľná krása ženy, nestálosť lásky, pominuteľnosť
radosti (kresťanstvo, stredovek)
motýľ na náhrobku - vstup duše mŕtveho do sveta večného svetla
motýľ sediaci na ľudskej lebke - nesmrteľná duša
motýle dva tancujúce - manželské šťastie (Čína)
mravec - Ceres; húževnatá práca, usilovnosť a bohatstvo (Rimania); Mitra, Kautopates
(mitraizmus, Perzia); usilovná, húževnatá a pokorná práca, začlenenie jedinca do
spoločnosti ako boží údel (kresťanstvo)
mučenícke nástroje (Kristove) - Anežka
múdrosť - Aténa (antika)
mucha/muchy - diabol, mračná démonov
mušľa - Venuša, bohovia morskí, plodnosť, láska, ženský princíp (starovek, antika); Ján Krstiteľ,
apoštol Jakub Starší, pútnik k svätému hrobu, pútnici obecne, Roch
mušľa na klobúku, ramene, plášti - apoštol Jakub Starší
mušľa s krížom - zrodenie duše krstom
Múzy - inšpirácia (obecne)
muž ako lukostrelec - Strelec (astrálne znamenia)
muž a žena hádajúci sa - Nesvornosť/Discordia (Cnosti a Neresti)
muž objímajúci ženu okolo pása - Hmat (holandské žánrové maliarstvo; päť zmyslov)
muž prchajúci pred zajatcom - Zbabelosť/Ignavia (Cnosti a Neresti)
muž padajúci z veže alebo z koňa - Pýcha/Superbia (Cnosti a Neresti)
muž s bremenom (času) podopieraný dvoma ženami - Nádej/Spes a Trpezlivosť/Perseverantia
(Cnosti a Neresti)
muž s mešcom v ruke a zaviazanými očami - Lakomosť/Avaritia (Cnosti a Neresti)
muž s mešcom na krku a zaviazanými očami - Lakomosť/Avaritia (Cnosti a Neresti)
muž so zaviazanými očami, mešcom na krku alebo v ruke, s kavkou - Lakomosť/Avaritia
(Cnosti a Neresti)
muž spiaci so sovou alebo oslom - Lenivosť/Acedia (Cnosti a Neresti)
muž/Žid s židovským klobúkom bijúci biskupa - Vzdor/Contumacia (Cnosti a Neresti)
muž chlpatý s listovým vencom okolo hlavy a bedier, často ozbrojený kyjakom - divý muž
muž divý s jednorožcom - jednorožec v boji s divým mužom
muž divý (s listovým vencom okolo hlavy a bedier, často ozbrojený kyjakom) - túžba po
prirodzenom voľnom živote (antika); duchovne nižší prírodný svet podrobený vierou,
mužnosť, žiadostivosť, útočnosť (kresťanstvo)
muž so zdvihnutými, rozopätými rukami v modlitebnom gestu s dlaňami dopredu - orant
muž v červenom háve s bičom v pravej a bleskom v ľavej ruke; na mieste, kde stojí sa hmýri
kobylkami - bič Boží
muž/boh nahý s kosákom alebo kosou – Kronos (grécka antika)
muž/boh nahý so žezlom - Kronos (grécka antika)
muž/boh s barlou, s krídlami na nohách alebo na klobúku petaskos - Hermes (posol)
muž/boh s flautou - Merkúr; Faun (antika)
muž/boh s hlavou skaraba - Cheprer (Egypt)
muž/boh so žezlom - Zeus (grécka antika)
muž/boh v klobúku pentakos s mešcom v ruke - Hermes ochranca stád (grécka antika)
muž/apoštol prepichnutý oštepmi alebo dýkou a objímajúci kríž - apoštol Tomáš
muž/apoštol s kikiríkajúcim kohútom - apoštol Peter ako patrón hodinárov
muž/prorok s dieťaťom - Micheáš
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muž/prorok s kobylkami - Nahum
muž/prorok s kráľom pri nohách - Nahum
muž/prorok s dvoma okrídlenými ženami nesúcimi tretiu ženu v kotle - Zachariáš
muž/prorok s anjelom - Malachiáš
muž/prorok s hrncom a krčahom - Abakuk
muž/svätec opekaný na ražni - Vincent zo Zarragozy
muž/svätec priviazaný k stĺpu a prebodnutý šípmi - Šebastián (pomocníci v núdzi)
muž/svätec sediaci v kotle s vriacim olejom - apoštol Ján
muž/svätec s hviezdou na prsiach, s knihou alebo kalichom, niekedy ľaliou v rukách - Tomáš
Akvinský
muž/svätec so psou hlavou - Krištof (štrnásť pomocníkov v núdzi)
muž/svätec so spútaným drakom alebo diablom - Cyriakus
muž/svätec stojaci v kotle s olejom, pod ktorým je zapaľovaný oheň - Ansanus, apoštol Ján
muž/svätec v brnení vráža drakovi do tela alebo do tlamy kopiju - Juraj
muž/svätec veľkej postavy nesúci dieťa na ramenách - Krištof (štrnásť pomocníkov v núdzi)
muž/svätec vrážajúci drakovi do tlamy kríž - Patrik
muž/mních alebo opát s čertom - Prokop (zemskí patróni)
muž/mních v hnedom habite s kľačiacim oslom - Anton Paduánsky
muž/mních v hnedom habite so sviecou v ruke - Anton Paduánsky
muž/mních s granátovým jablkom, z ktorého sa týči kríž, so žobrákom pri nohách - Ján od
Boha
muž/mních s hruďou prepichnutou mečom - Peter Mučeník
muž/mních s kohútom sediacim na knihe - Vít
muž/mních s knihami pri nohách - Ján od Kríža
muž/mních s mečom, sekerou alebo nožom zaťatým do lebky - Peter Mučeník
muž/mních stojaci na rošte, s miskou s mincami alebo mešcom, kadidelnicou, palmovou
ratolesťou alebo s procesionálnym krížom - Vavrinec
muž/biskup - Cyril, Metod (zemskí patróni)
muž/cirkevný otec s knihou, holubicou na pleci a postavičkou žobráka pri nohách - Bazileus
Veľký
muž/kanonik s krížom - Ján Nepomucký (zemskí patróni)
muž/klerik so svetlou stužkou okolo koláriku, s biretom, s knihou v ruke, krucifixom,
kľúčom, s okovami na nohách, druhá ruka naznačuje prstami pred ústami mlčanie Ján Sankander (zemskí patróni)
muž/lekár v taláre - Kozma, Damián (zemskí patróni)
muž/pestún s ľaliou - sv. Jozef (zemskí patróni)
muž/pustovník so zvončekom v ruke a s prasaťom so zvončekom na krku - Anton Veľký
muž/rímsky vojak na koni pripravený rozťať mečom svoj plášť, s chromým žobrákom pri
nohách zvieraťa - Martin z Tours
muž/rímsky vojak nesúci vedro alebo džbán a hasiaci dom v plameňoch - Florián
muž/rímsky vojak s husou pri nohách - Martin z Tours
muž/rímsky vojak s krokodílom alebo drakom pri nohách - Theodor
muž/rytier s drakom pri nohách alebo pod nohami - Juraj (štrnásť pomocníkov v núdzi),
Theodor
muž/rytier s krokodílom pri nohách alebo pod nohami - Theodor
muž/rytier s krížom na hrudi, nesúci kopiju a štít - Geron
myrta - Afrodite (antika); panenstvo, manželstvo; kvitnúca príroda (antika, starovek, stredovek)
myrta (vetvička) - radosť
myrta (vetvička ovíjajúca palicu) - radosť
myrta (vetvička zdobiaca bojovníka) - radosť z dosiahnutého víťazstva bez preliatia krvi
(Rimania)
naberačka - Marta
nahota - nevinnosť a večnosť bytia; hriešnosť, prvotný hriech (kresťanstvo)
narcis - smrť (antika)
navijak - Erazmus/Elmo/Telmo
nebo - cisár (Čína)
nerozumnosť - opica, Venuša (stredovek)
netopier - Hypnos (grécka antika); božstvá dažďa a kukurice (Zapotékovia); čert (stredovek);
deväťdesiatročná žena (obdobia života)
nimbus - svätožiara
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nôž - Abrahám; apoštol Bartolomej (biblia; kresťanstvo)
nože - Bes (Egypt)
nožnice - Agáta (pomocníci v núdzi)
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