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obilie (klas) - Demétér (grécka antika); Walpurga (kresťanstvo)
obilie (snop) - Adam (praotec); Zem (starovek)
oči na krídle cheruba - prenikavá múdrosť (Židia; biblia)
oči na miske - Lucia (pomocníci v núdzi)
oči tri - Šani, Manga/Mangala (India, hinduizmus)
oči vyrastajúce ako kvety zo stoniek kytice - Lucia (pomocníci v núdzi)
oči zakryté šatkou - Synagóga, judaizmus, duchovná slepota (kresťanstvo); Themis
oči zatvorené - duchovná slepota (kresťanstvo)
oko - solárne božstvá (starovek, antika); bdelosť a otcovská starostlivosť (kresťanstvo)
oko Božie (v trojuholníku alebo kríž s lúčmi v tvare trojuholníka) - Boh Otec, Božia prítomnosť,
Božia schopnosť všetko vidieť, sv. Trojica, cirkev
oko (na konci zahnutej palice) - moc nad všetkým (starovek)
oko s krídlami (okrídlený slnečný kotúč) - Hór (Egypt)
oheň - inšpirácia
okovy na nohách - Ján Sankander (zemskí patróni)
oktogón (osemuholník) - dokonalosť kozmu (Orient, antika)
oliva (strom, plod) - Zlatý vek ľudstva (starovek, antika); čistota a krása Panny Márie
(kresťanstvo, stredovek)
oliva (veniec) - veniec olivový
olivová ratolesť - archanjel Gabriel, Peter Nolasco, Irena, Anežka, Bernard Tolomejský, Oliva zo
Salerna (kresťanstvo); mier (obecne)
olivové vetvičky tri - Bruno
olivovník - zima; Pallas Athéna, Minerva (antika); Panna Mária, Anežka, svornosť (kresťanstvo,
stredovek); zmierenie s Bohom, múdrosť (kresťanstvo)
olovnica - Ámos
ónyx - mesačný kameň (23.7.-22.8. - Lev)
opica - Thovt (Egypt); kacír, pohan; diablova obeť, peklo (kresťanstvo); diabol (figúra diaboli);
chlipnosť, napodobňovanie, hriech, zlomyseľnosť, ľahostajnosť ľudskej duše, chamtivosť,
neúprimnosť viery (Božia opica); blázon (výtvarné umenie, stredovek); maliarstvo,
sochárstvo (ars simia naturae)
opica s jablkom v tlame - prvotný hriech (stredovek); Chuť (päť zmyslov)
opica napadnutá malomocenstvom - Závisť/Invidia (Cnosti a Neresti)
opica napodobňujúca prírodu (simia naturae) - výtvarné umenie (renesancia)
opica zviazaná reťazou - diabol; hriešnik zviazaný putom neprávostí, ktoré mu bránia nastúpiť
pravú, morálnu cestu
orant (postava so zdvihnutými, rozopätými rukami v modlitebnom gestu s dlaňami dopredu) duša vykúpená stojaca pred Bohom; Cecília, Menas (kresťanstvo)
organ s lutnou - Sluch (päť zmyslov)
oriešok (vták) - oheň, duch nového počiatku, nešťastie
orol - Cihuacoatl-Quilaztli (Aztékovia); Garuda (India); Hunovia (panovnícky rod); Zeus, Hébé
(antika); sila a víťazstvo (Rimania); večný život, sebaobrodenie, schopnosť všetko vidieť,
duchovný vzlet, božská moc, rozum, osvietenie, víťazstvo, spravodlivosť, právo (starovek);
rituálna nečistota; Eliáš (Židia); Ježiš (ranné kresťanstvo); duchovný vzlet, vznešenosť,
svetlo náuky, osvietenie, sila, vytrvalosť, starostlivosť, osvietenie, víťazstvo, spravodlivosť,
právo, vzkriesenie; Ján Evanjelista, Augustín, Stanislav, Vojtech/Adalbert; Cuthbert,
Medard, Stanislav, Priska; neofyt , katechumen (kresťanstvo); Zrak (päť zmyslov);
Pýcha/Superbia (Cnosti a Neresti)
orol (jazdecké zviera) - Etana (Sumer)
orol (koruna z orlích pier) - koruna z orlích pier
orol dvojhlavý - boh búrky (Chetiti); spojenie východnej a západnej časti rímskej ríše
Konštantína Veľkého; rímska ríša Karola IV.; ruská cárska ríša; rakúsko-uhorská ríša
orol dvojhlavý s korunkami na hlavách a mečom v pazúroch - 33.stupňa škótskeho rítu
slobodomurárstva
orol s brkom alebo kalamárom v zobáku - Ján Evanjelista
orol s hlavou leva - Ningirsu (Sumer)
orol s pávom a levom - Pýcha/Superbia (Cnosti a Neresti)
orol sám sediaci na skale - samotársky bojovník (Čína)
orol sediaci na borovici - dlhovekosť a nezlomná sila (Čína)
orol sediaci na kaktuse s hadom v pazúroch - mesto Mexiko (emblém)
orol s rybou v pazúroch - Kristus odnášajúci veriaceho k nebesám
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orol trhajúci pečeň nahého muža prikovaného ku skale - Prométheus (antika)
orol v boji s hadom - Kristus v boji s diablom
orlica sliezska (čierna) - Silesia/Poľsko
orlica moravská (červeno-biela šachovnica) - Moravia/Morava
osmička - dovŕšenie a regenerácia
osol - Sutech/Seth (Egypt); Priap, Ceres (antika); nemravnosť (India); neresť, hlúposť,
tvrdohlavosť (starovek); chlipnosť (rímska antika); hlúposť, tvrdohlavosť; trpezlivosť,
neúnavnosť, skromnosť, chudoba, víťazná chudoba Krista; márnotratnosť a duchovná
lenivosť; apoštol Tomáš, Anton Paduánsky, Ambróz (kresťanstvo); židovstvo (Ecclesia
a Synagóga), Lenivosť/Acedia (Cnosti a Neresti), chlipnosť; pustovník; pohanstvo
(stredovek); deväťdesiatročný muž (obdobia života)
osol (jazdecké zviera) - Atirat (Sýria); Dionýzos, Silén, Ceres (antika); Balaám (biblia), Panna
Mária (Útek do Egypta), Kristus (Vstup do Jeruzalemu)
osol a cap - lenivosť a chlipnosť (Rimania)
osol hrajúci na hudobný nástroj - svetské radovánky (stredovek)
osol kľačiaci pred hostiou - Anton Paduánsky
osol s lýrou - duchovná lenivosť (stredovek)
osol s mlynským kameňom na krku - Poslušnosť/Obodientia (Cnosti a Neresti)
osol s nákladom dvoch košov s chlebom - Auberta z Cambrai
oštep - Hekaté (antika); apoštol Tomáš, Anežka, , Eduard Mučeník, Peter Mučeník, Olaf,
sv.Václav (kresťanstvo)
ovál - ženský živel, ženské telo (kompozícia)
ovca - bezbrannosť , hlúposť; pokora
ovce (dvanásť) s baránkom uprostred - apoštoli okolo Krista dobrého pastiera
palladium staroboleslavské (pozlátený reliéf madony s dieťaťom, svätovítskeho typu,
zhotovený okolo 1500) - Ján Nepomucký
palica - moc a vláda, magická moc (starovek); Zeus (antika); Šani/Manga (India, hinduizmus);
Jeremiáš; Ján Krstiteľ, apoštol Filip, apoštol Peter, Jáchym (kresťanstvo); päťdesiatročný
muž (obdobia života)
palica a kríž - apoštol Peter, apoštol Filip
palica a kríž v tvare T - apoštol Filip
palica Áronova pučiaca - Nepoškvrnené počatie
palica Asklepiova (palica ovinutá jedným hadom) - Asklepius (antika); lekári, lekárnici
(stredovek)
palica Askleiova, kauterium, nôž a šíp - lekári, lekárnici (stredovek)
palica biela - kapitulácia vojska (starovek)
palica horolezecká - Bernard z Aosty/z Mentonu
palica pastierska - Zeus (antika), dobrý pastier (antika, kresťanstvo), Benedikt z Nursie
palica pastierska zakrivená - Pan, Thália (antika); Ján Krstiteľ, Bernard z Clairvaux
palica poslovská - kaducet
palica pustovnícka - Benedikt z Nursie
palica pútnická - archanjel Rafael; Brigita; Spes/Nádej (Cnosti a Neresti)
palica pútnická v hornej časti zdobená zástavou vzkriesenia -Voršila z Kolína/Orsola (zemskí
patróni)
palica s hadom - Asklépius
palica s krídelkami a hadmi - kaducet
palica valchovacia - apoštol Jakub Mladší
palica v tvare písmena tau - Anton Veľký
palica žobrácka (pôvodne biela) - žobrák; človek bez pôdy; vojnový zajatec, kapitulácia
palička - osemdesiatročný muž a osemdesiatročná žena (obdobia života)
palina - Artemis (antika)
palma (ratolesť) - vojenské víťazstvo (Rímska ríša); rajská záhrada; mučeník, večnosť,
vzkriesenie, svetlo, nezdolnosť a víťazstvo kresťanskej viery; apoštol Ján, Štefan, Panna
Mária; Agáta (pomocníci v núdzi); Anežka, Vavrinec; Štefan, Lucia (pomocníci v núdzi);
Placidus, Vincent zo Zarragozy, Ján Nepomucký, Peter Mučeník, Vojtech/Adalbert;
Felicita (kresťanstvo)
palma (ratolesť s trsom datli) - Ansanus
palma (strom) - Judea (rímske mince)
palma (vejár) - Usírev (Egypt)
palma (vetička v zobáčiku holubice) - víťazstvo, radosť a mier
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palma (zásterka z ratolestí) - pustovník; Pavol Pustovník, Onufrius
Pan - telesná žiadostivosť (antika)
Panna - astrálne znamenie (24.8.-23.9.)
Panna Mária - Dávidova veža, slonovinová veža, Šalamúnov trón, Áronova pučiaca palica,
zatvorená brána, zrkadlo bez škvŕn; horiaci ker, rúno Gideona, zatvorená záhrada/hortus
conclusus, manna v zlatej urne, slnko, luna, hviezdy, brána do nebies, studňa života,
ruženec, lev, fénix, pelikán, pštros, papagáj, ruža, céder, oliva, fialka, ľalia
Panna Mária s myrtovou vetvičkou - účasť na Kristovom utrpení
Panna Mária držiaca zlomené šípy (porazenie moru) - Františka Rímska
papagáj - raj, Eva; Panna Mária nepoškvrnená dedičným hriechom (kresťanstvo);
Trpezlivosť/Patientia (Cnosti a Neresti); Kuan-jin; mladé dievča; utáraná ale dobromyseľná
prostitútka (Čína); tvrdohlavosť (bestiáre); napodobňovanie a hlúpe opakovanie (obecne)
papagáj (jazdecké zviera) - Káma (hinduizmus, India)
papagáj s perlou v zobáku - Kuan-jin (Čína)
papyrus (rastlina) - sviežosť a mladosť (Egypt)
papyrus (zvitok) - Thovt (Egypt)
papyrus (zvitok), puzdro na zvitky a rydlo - Kleio/Clio (antika)
parožie s krížom - Eustachus (štrnásť pomocníkov v núdzi)
pás (doplnok odevu) - apoštol Tomáš
pastier - Orfeus (antika); Kristus, Ámos
pastier s košom ovocia, olovnicou a stromom - Ámos
pašiové nástroje - Jozef z Arimatie, Ľudovít IX., Bernard
paškál - vzkriesený Kristus
paškál (zapálený na Bielu sobotu) - Božia láska a sila Ducha svätého
páv - slnko (starovek); jar, Héra, Juno (antika); kozmos, slnko (islam); krása a dôstojnosť (Čína);
Kristus v hrobe; nesmrteľnosť, vzkriesenie tela, večná jar posmrtného života;
pominuteľnosti sveta, márnosť a márnivosť sveta, prepych (kresťanstvo);
Márnotratnosť/Luxuria, Pýcha/Superbia (Cnosti a Neresti); štyridsaťročná žena (obdobia
života); premena nižšej substancie na vyššiu alebo naopak neúspešný proces, ktorého
výsledkom bola škvara (alchýmia); znovuzrodenie, nádhera (heraldika); nádhera, pýcha
(obecne)
páv (oko na pere) - večnosť (kresťanstvo)
páv (pero) - Barbora (štrnásť pomocníkov v núdzi)
páv (sto očí pávieho chvosta) - Božia schopnosť všetko vidieť, všetko vidiaca cirkev
páv nesúci v zobáku hada (prírodné temné sily) - víťazné slnko (budhizmus)
páv s orlom a levom – pýcha (stredovek)
pávy dva pijúce z jedného (eucharistického) kalicha - duchovné znovuzrodenie; vzkriesenie
(kresťanstvo)
pávy obdivujúce samé seba a škriekajúce pri pohľade na svoje nohy - kresťan jasajúci nad
svojimi prednosťami a nenávidiaci svoje nedostatky a príkoria sveta (kresťanstvo,
stredovek)
pávy s palmami - večný život, raj (starovek, kresťanstvo)
pavúk - zlo, zákernosť, ľstivosť; márnivosť, márne snaženie, spupná nádej, krvilačnosť, diabol
(kresťanstvo); blížiace sa šťastie (Čína); márna usilovnosť a pominuteľnosť diela; slabosť
a hriešnosť; odpútavanie sa sklamanej duše od všetkého pozemského a vo výške spriadanie
krehkého diela cnosti (kresťanstvo, stredovek); ošklivosť, šťastie (obecne)
pavúk spúšťajúci sa po vlákne - posol nebies a nositeľ dobrých správ (Čína)
pavúk a včela - zlo a dobro (protiklady)
päsť zaťatá - triedna nezmieriteľnosť boja proletariátu
pečať Dávidova - hexagram
Pegas (okrídlený kôň) - vitalita a voľnosť, duchovný, básnický a umelecký rozlet
pelikán - ukrižovaný Kristus; Panna Mária ako hniezdo, z ktorého vylieta pelikán Kristus
(kresťanstvo); sebaobetavá rodičovská láska; Dobrota/Bonitas (Cnosti a Neresti); nezištná
láska (slobodomurárstvo), príslušník stupňa ružového kríža (slobodomurárstvo), nezištná
snaha po očiste (škótske slobodomurárstvo); kameň mudrcov rozptýlený v tekutom olove;
retorta; nezištná láska po očiste (alchýmia)
pelikán trhajúci si prsia, aby nakŕmil mladé svojou krvou - oddanosť rodičom, vďačná láska
(Rimania); Kristova obeť na kríži, Láska kresťanská/Caritas
penáti (domáci bôžikovia v podobe drobnej ľudskej postavy, hlavy alebo hada) - ochrana
domáceho krbu a jeho obyvateľov; ochrana štátu (Rimania)
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penis - mužná sila (obecne)
pentagram (päťrohá hviezda jedným ťahom zľava doprava) - duchovnosť, ktorá vyžaruje do
temnoty (starovek); zdravie; duševná a telesná harmónia (pytagoreici); päť rán Kristových
(kresťanstvo, stredovek)
perla - čestnosť a pravda (Východ); vykupiteľ (Irán); pravda, panenstvo; Ježiš (kresťanstvo)
pero pštrosie (koruna) - Bes (Egypt)
pero vtáčie - apoštol Ján, apoštol Matúš; Bernard z Clairvaux
pes - Gula (Mezopotámia); sprievodca duší podsvetím, Anúpew, Thovt (Egypt); Šiva-Veľký
ničiteľ (hinduizmus); Artemis, Diana, Asklepius, Hermes Psychopompos, Merkúr, Hekaté
Trivia (antika); rituálna nečistota, pohanstvo (Starý zákon, Židia; islam); Sequana (Kelti,
Galovia); nečistota, nenávisť, krvilačnosť, nízkosť; Hubert, Eustach, Roch, Peter Canisius,
Markéta Corontská, apoštol Judáš Iškariotský (kresťanstvo); Čuch (päť zmyslov),
Viera/Fides (Cnosti a Neresti); desaťročný chlapec a sedemdesiatročný muž (obdobia
života); prirodzená smrť, bezvýhradná viera (náhrobok); závisť (renesancia); vernosť k
pánovi, manželovi; bezuzdný hnev (stredovek)
pes biely čierno škvrnitý - dominikáni
pes biely - dominikáni
pes čiernobiely s horiacou pochodňou v tlame - Dominik
pes dalmatín - dominikáni
pes jazvečík - Peter Mystický/ Kvapľový
pes Kerberos - Orfeus (antika)
pes kokeršpaniel - Markéta Corontská
pes na náhrobku ako podnož rytiera - prirodzená smrť bojovníka
pes pri nohe vdovy - vernosť manželovej pamiatke
pes pri nohe ženy - manželská vernosť
pes s horiacou fakľou - Dominik
pes trojhlavý - Kerberos (grécka antika)
pevnosť a stálosť - Inmutef (Egypt)
pijani v krčme - Chuť (päť zmyslov; holandské žánrové maliarstvo)
píla - Izaiáš; apoštol Ondrej, apoštol Šimon Zélotský
pínia - strom života (Asýria, kresťanstvo)
píniová šuška - tajomná životná sila univerza; plod stromu života; plodnosť života a milosť
božstiev, bohatstvo, zmŕtvychvstanie, nesmrteľnosť (starovek); Dionýzos, Pan, Hermes
(antika); pohanstvo (kresťanstvo)
píniová šuška uprostred iných rastlín - ľudská slabosť napájaná prameňom života
píniová šuška na vrchole drevenej palice thyros - mainády, Dionýzos (antika)
pinka - prostota, duchovná sila a bezstarostnosť (starovek)
pipíška (vták) - radosť
písmeno A - Sv. Trojica (Byzancia)
písmená AO - počiatok a koniec všetkého (kresťanstvo)
píšťala - blázon (stredovek)
pivónia - jar (Čína)
plameň - Antronín Paduánsky
plameň posvätný - cyprus
planúca hranica - Anežka
plášť - adopcia, ochrana, moc (stredovek); Angela Merici
plášť a klobúk s plochou strechou - pútnik
plášť modrý alebo biely s gréckym písmenom tau - Anton Veľký/z Komy
plášť ochranný - Voršila z Kolína; Panna Mária s ochranným pláštom (ikonografia )
plášť podšitý hermelínom a koruna na hlave - Voršila z Kolína/Orsola (zemskí patróni)
plášť použitý na prechod riek a morských úžin - František z Pauly, Hyacint, Raimund z
Pennafortu
plášť roztínaný rímskym bojovníkom alebo biskupom - Martin z Tours
plášť zavesený na slnečný lúč - Amabilius, Florentín Štrasburský, Goar, Gotthard, Hildebert,
Brigita
podkova - Eligius (kresťanstvo)
plodnosť - Lilith (Babylonia, starovek); Apis (Egypt)
pohan (obrátený) - Longinus
pohár - tridsaťročný muž (obdobia života)
pohár na knihe - Benedikt z Nursie
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pohár rozbitý - Benedikt z Nursie
pochodeň - fakľa
pokrytectvo - labuť, pštros, krokodíl
poliptychon (voskové tabuľky) s rydlom - Kalliopé (grécka antika)
pomaranč v rukách Jezuliatka - vykupiteľský čin
popol - smútok, zármutok; bezcenná alebo znehodnotená vec alebo myšlienka (obecne)
postava dvíhajúca oštep - Bronzový vek (Veky ľudstva)
postava hryzúca vlastné črevá - Závisť/Invídia (Cnosti a Neresti)
postava nesúca rôzne zbrane a štít s vyobrazeným hadom s ľudskou hlavou - Železný vek
(Veky ľudstva)
postava s radlicou a snopom obilia - Strieborný vek (Veky ľudstva)
postava s vencom kvetov na hlave, s úľom a vetvičkou olivy - Zlatý vek ľudstva (Veky ľudstva)
postava kľačiaca pri nohách vládcu - vazalstvo
potkan - duša (starovek); sluha bosoriek (stredovek); sprievodca boha šťastia (Japonsko); démon
(Čína); nešťastie (Nemecko)
potkan hlodajúci - peňažný skupáň (Čína)
potkan neprítomný v dome - nešťastné znamenie (Japonsko)
potkan (jazdecké zviera) - Ganéša (hinduizmus)
povraz - Ganéša (India, hinduizmus); apoštol Ondrej; spojenie medzi všetkými bratmi
(slobodomurárstvo)
povraz kajúcnika okolo krku - Karol Boromejský
prasa - plodnosť (staroveký Východ); Anton Veľký/z Komy (kresťanstvo)
prasa so zvončekom na krku - Anton Veľký/z Komy (kresťanstvo)
praslica - sedemdesiatročná žena (obdobia života)
pravda - prepojené kruhy a štvorce (ornament); modrá farba (lámaizmus)
pravítko - apoštol Tomáš
pravá strana (po pravici Krista Sudcu) - strana spravodlivých, mučeníkov a svätých (Posledný
súd, ikonografia)
pravé rameno gréckeho písmena ypsilon Y - dobrý smer (pytagorejci)
pravý, vpravo (smer) - správny, prirodzený, dobrý (starovek, kresťanstvo, Východ)
prepelica - Perdix (antika); statočnosť; slnko, svetlo, jang; protikladné princípy jin a jang (Čína);
desaťročné dievča (obdobie života)
presýpacie hodiny - krátkosť života, čas (obecne)
priamky tri dostredne zoradené - statická jednota a trojjedinosť
priateľstvo - spoločne slivka, bambus a borovica (Čína); vzájomný stisk rúk (Európa)
priateľstvo, pravda, sila, vytrvalosť - prepletené kruhy a štvorce (Mongolsko)
prilbica - Pallas Athéna, Perseus, Fortuna Panthea, Mars (antika)
prilbica supia - supia prilba
proroci nesúci na ramenách apoštolov - Nový zákon spočíva na Starom zákone (stredovek)
prsník odhalený a stužka vo vlasoch - kurtizána
prsy na miske - Agáta (pomocníci v núdzi)
prst (malíček) - prst Merkúra (antika)
prst (palec) - prst Venušin (antika); penis, potencia (obecne)
prst (palec vztýčený) - víťaz; ocenenie, blahoželanie k úspechu; výzva k zastaveniu (obecne)
prst (prostredník) - prst Saturna; chlipník (antika); homosexualita, nemravnosť, penis
(stredovek)
prst (prostredník vztýčený) - obscénnosť(obecne)
prst (prstenník) - prst Apolóna (antika)
prst (prstenník ľavej ruky) - smer žilou a nervom priamo do srdca (starovek)
prst (ukazovák) - prst Jupiterov (antika)
prst (ukazovák vztýčený) - vyzývavosť, agresivita (obecne)
prst (ukazovák prestrčený cez zaťatú päsť alebo cez spojený ukazovák a palec druhej ruky) sexuálny akt
prst (ukazovák vztýčený a malíček) - heavy metal
prsty prekrížené do tvaru pištole (prostredník zložený cez ukazovák, prstenník a malíček
ohnuté) - obrana, varovanie
prsty prepletené - sebaistota, pokoj, sústredenie
prsteň - večnosť (Egypt); nekonečnosť a uzavretosť (starovek); slobodný muž (Etruskovia);
vernosť, dôstojnosť, Katarína Alexandrijská, Katarína Sienská (kresťanstvo)
prsteň biskupský - spojenia chrámu alebo kláštora s Kristom cez toho ktorého hodnostára
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prsteň odňatý zomierajúcemu - uľahčenie odpútania sa od zeme
prsteň stratený - nešťastie (ľudová viera)
prsteň zlomený - porušenie sľubov (ľudová viera)
prsteň železný - individuálna pocta za zásluhy o štát, predovšetkým vojenského druhu (antika)
pštros - pretvárka, pokrytectvo, svätuškárstvo, hriešnik; panenské materstvo Panny Márie
(kresťanstvo)
pštros (pero) - Maat, Montu/Month, Bes (Egypt); pravda, spravodlivosť
pudovosť - Venuša (stredovek)
pustovník - skromná trpezlivosť, odriekanie; osol; kríž, guľa sveta/glóbus pri nohách
pustovník na púšti - Pavol Pustovník
pútnik (palica, tanistra, pútnicky klobúk so širokou strechou a s mušľou) - apoštol Jakub Starší
putto s jazykom - Ján Nepomucký
putto s knihou - Ján Nepomucký
putto s ovocím - Chuť (päť zmyslov)
putto s rybou - Ján Nepomucký
putto so staroboleslavským palladiom (pozlátený reliéf Madony s dieťaťom zhotovený okolo
1500) - Ján Nepomucký
pyxis (valcovitá schránka s vrchnákom) - archanjel Rafael
Quetzalcoatl (mexická obdoba fénixa v podobe zeleného vtáka) - duálny systém Neba a Zeme
rajka - ľahkosť, blízkosť i vzdialenosť Boha, odlúčenosť od sveta (stredovek, emblémové knihy)
rak - vzkriesenie (kresťanstvo); zvodca a nehanebník; nositeľ nešťastia; pradávne potopy
(stredovek); samodruhosť, väzenie, krst a znovuzrodenie (astrológia); astrálne znamenie
(23.6.-22.7.); prebudenie vedomia a sklon k izolovaniu sa (hĺbková psychológia)
rak vyzliekajúci pancier - vyhnanie Adama z raja, zmŕtvychvstanie
ránhojič púšťajúci pacientovi žilou - Hmat (holandské žánrové maliarstvo; päť zmyslov)
roh lesný - Hubert ako patrón poľovníkov
roh hojnosti - ochranné božstvá úrody (starovek); riečni bohovia, najády, Demeter, Fortuna,
Plútos, Vertumnus (antika); Joel; Sibyla Kymerská (kresťanstvo); Themis; Zem; mier
roh hojnosti a kríž - Sibyla Kymerská (kresťanstvo)
roh hojnosti so sypúcimi sa plodmi - Ceres (antika); bohatstvo a hojnosť (antika, starovek)
roh jednorožca - čistá sila, ktorou je porazený Ahriman, stelesňujúci zlo (zoroastrizmus);
falus (stredovek)
rohy jeleňa - Osvald (štrnásť pomocníkov v núdzi)
ropucha - praveká zem (Mexiko); ženský princíp jin (Čína); znovuzrodenie (starovek); maternica;
démonická a bosorácka bytosť (antika, stredovek); hriešnik, ktorý nesplnil sľub; ochranný
domáci duch (ľudové povery); ochrankyňa pokladov (rozprávky) vodnato-zemitá časť
pramatérie určená na prečistenie a na spojenie s prchavinou (alchýmia)
ropucha trojnohá - Mesiac; ženský princíp jin (Čína)
rosa - Božie požehnanie, dary milosti Ducha svätého
rošt - Vavrinec, Fides
rozeta (ružica na západnom priečelí katedrál) - západ slnka
rozkoš - Amor a Psyché (antika)
rožok (pečivo) - krava (obeť)
rubáš (Kristov) - Jozef z Arimatie
ruka - sila, vernosť, spolupráca (renesancia)
ruka Božia - Boh Otec, Sv. Trojica, Božia prítomnosť
ruka ľavá - satanom ovládaná; zlo
ruka mávajúca - pozdrav, rozlúčka
ruka na temene - požehnanie, odpustenie
ruka naznačujúca mlčanie - Ján Sankander (zemskí patróni)
ruka otvorená - odkrytie tajomstva (budhizmus)
ruka podopretá o bok - zlosť, agresia; ženská sexuálna výzva
ruka položená na Biblii - prísaha, dovolávanie sa Boha ako svedka
ruka pravá - Bohom požehnaná; dobro; duchovná sila
ruka pravá podaná - úprimnosť, ochota pomáhať blížnemu, pozdrav
ruka pravá vztýčená so zdvihnutým palcom, ukazovákom a prostredníkom - prísaha
ruka s roztiahnutými prstami - nepriateľstvo, zvada (heraldika, renesancia)
ruka uťatá - Sibyla Tiburská (kresťanstvo)
ruka zatvorená - skrytie tajomstva (budhizmus)
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ruka zaťatá v päsť - sila, svornosť (heraldika, renesancia); odhodlanie, agresia (obecne); výzva
na boj proletariátu, proletársky pozdrav
rukola (rastlina) - Priapos (antika)
ruky (desať vyrastajúcich z jedného teľa) - Mangala (India, hinduizmus)
ruky dotýkajúce sa dlaňami a prstami - modlitba
ruky kňaza prikryté kusom látky - hlboká spiritualita
ruky mávajúce - upútanie pozornosti, varovný signál
ruky nesúce hlavu - Dionysios
ruky podopreté o boky - zlosť, agresivita
ruky pribité k hlave - Pantaleón (štrnásť pomocníkov v núdzi)
ruky s prepletenými prstami - modlitba; extáza, zúfalstvo
ruky stisnuté - reťazec; priateľstvo (slobodomurárstvo)
ruky umývajúce sa - očisťovanie sa od hriechu (starovek)
ruky vztýčené a obrátené dlaňami k nebu - orant; odovzdanie sa Bohu (raný stredovek;
kresťanstvo, islam); zvrchovanosť panovníka (Byzancia)
rúno Gideonovo - Nepoškvrnené počatie
rúško - nebeská klenba (stredovek)
rúško bedrové - Kristus
rúško bedrové vanúce - logos (stredovek)
ruža - jar (antika, starovek); najkrajšie a milované dievča (stredoveká literatúra); Kristovo srdce,
čistota a krása Panny Márie, Alžbeta Durínska/Uhorská, Rozália (kresťanstvo),
Vojtech/Adalbert (zemský patrón)
ruža na erbe - Slavníkovci, Vojtech
ružový ker - Panna Mária
ruženec - Šani, Manga (India, hinduizmus); bolesti Panny Márie; Dominik, Ivan, Katarína
Sienská (kresťanstvo); päťdesiatročná žena, sedemdesiatročný muž (obdobia života)
ruženec (jednotlivé perly) - najkrajšie mená Božie (islam)
ryba - Poseidón (antika); plodnosť prírody, smrť, pasivita, kontinuita života; bohyne lásky
(starovek); šťastie (Stredomorie); bohatstvo a prosperita, spokojnosť a vyrovnanosť so
životom (Čína); viera, Kristus, christogram, vzkriesenie; Brendan, apoštol Peter, Alžbeta
Durínska, Anton Paduánsky, Zenon, Makovius, Ján Nepomucký (kresťanstvo); nevedomie,
penis (hĺbková psychológia)
ryba (chvost) - vodné božstvá (antika)
ryba (Jonášova) - zmŕtvychvstanie Krista
ryba a chlieb - duchovná potrava; eucharistia
ryba a kotva - viera (kresťanstvo)
ryba a voda - sexuálne radovánky (starovek)
ryba visiaca na barle - Zenon (kresťanstvo)
Ryby - astrálne znamenie (20.2.-20.3.)
ryby a sieť - apoštol Peter
ryby dve - duchovné vyslobodenie (lámaizmus)
ryby tri s jednou spoločnou hlavou - sv. Trojica (kresťanstvo, trinakria)
ryby v sieti - apoštol Ondrej
rybárik - Kristus, vzkriesenie (kresťanstvo); deti lipnúce na matke (Physiologus); pokoj, krása,
úcta (obecne)
rys - zrak; diabolská bytosť (kresťanstvo); rýchla a bystrá prešibanosť a prenikavý úsudok
(heraldika)
rythón (nádoba v tvare rohu) - Dionýzos (antika)
rytier - muž/rytier
salamander - spojenie dvoch protikladných živlov vody a ohňa (štyri živly)
Saturn (planéta) - Mangala/Manga (India, hinduizmus)
satyr - diabol (kresťanstvo)
sekera - Anat (Kanaán, Fenícia, Egypt); Ganéša (India, hinduizmus); apoštol Matej, apoštol
Matúš, Wolfgang (kresťanstvo)
sekera labrys (dvojitá)- lunárne božstvo (mínojská kultúra)
sekera v chrbte - apoštol Matúš
sekeromlat - bojovník (pravek)
schody - Alexius Rímsky
schránka na líčidlá - Psyché (antika)
schránka na masť - Mária Magdaléna
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schránka s obetnými darmi - pyxis
sieť - apoštol Peter
sieť s rybami - ryby v sieti
sigma (úsek vlnovky v zvislej alebo vodorovnej polohe) - pohyb a rytmus
sirény (monštrum s telom orla, hlavou krásnej ženy a zvodným spevom) - podsvetní duchovia,
(antika); nebezpečenstvo moreplavby (starovek, stredovek); pokušenia diabla, zmyselnosť
(kresťanstvo); nutkavé autodeštruktívne tendencie (psychoanalýza); fatálna zvodnosť,
zvodné smrtonosné nebezpečenstvá
sistrum (hrkálka) - Bastet (Egypt)
skala - kameň
skarabeus - nesmrteľnosť, Cheprer (Egypt)
slávik - Filoméle, Prokné; úsilie o ľubozvučnú reč; pieseň, poézia (antika)
slávik (spev) - šťastné znamenie (Orient); túžba po raji a nebi (kresťanstvo); volanie úbohej duše
v očistci , predzvesť blízkej smrti (ľudová povera); pieseň, poézia
slez (kvet) - deviaty lunárny mesiac (Čína)
sliepka - materská bytosť, materinská láska k deťom; zmŕtvychvstanie (starovek); materinská
láska k ľuďom (antika, kult Demeter);Panna (astrálne znamenie 24.8.-23.9); Gramatika
(sedem slobodných umení); päťdesiatročná žena (obdobia života); extrovertná, bezduchá
kolektivita a bezhlavá panika (psychoanalýza)
sliepka/kvočka sediaca na vajciach - ochranná láska (stredovek, kresťanstvo); poklady chránené
nadprirodzenými mocnosťami (ságy)
sliepka s kuriatkami - zmŕtvychvstanie (starovek); jednota cirkvi a veriacich (kresťanstvo)
slivka (kvet) - erotika (východná Ázia)
slivka (kvet) a bambus - blaženosť (Čína)
slivka (kvety na prikrývke) - sex (Čína)
slivka (plod) - urážka ženy (východná Ázia), žiadaná plnosť rodiny (Čína)
slivka (strom) - mladosť, jar, čistota (východná Ázia)
slivka, bambus a borovica - traja priatelia odolávajúci zime (Čína)
slnečná bárka - Ré, Amón, Amenré (Egypt)
slnečník - insígnia moci (India)
slnečný voz (dvojkolesový štvorzáprah) - Hélios, Apolón (antika)
slnečný kotúč ovinutý hadom - had ovinutý okolo slnečného kotúča
slnečný kotúč medzi rohami - býk so slnečným kotúčom medzi rohami a orlími krídlami
slnko - oko Hórovo (Egypt); Zostúpenie nepoškvrnenej Panny Márie na zem (ikonografia);
čistota a krása Panny Márie (kresťanstvo); spravodlivosť (starovek, stredovek); radosť zo
života (obecne)
slon biely (jazdecké zviera) - Airávata (India)
sluch - organ s lutnou; speváci s huslistom (päť zmyslov)
sluka - Kristus (kresťanstvo); sexuálna túžba k neprestajnému rozmnožovaniu
slzy - kajúcnosť; Mária Magdaléna, apoštol Peter
smaragd - mesačný kameň (20.4.-20.5. - Býk)
smrek - Artemis (antika)
smrť - storočný muž a storočná žena (obdobia života)
Smrtka hrajúca na hudobný nástroj - smrť (dance macabre)
Smrtka tancujúca s postavami ľudí - smrť (dance macabre)
Smrtka s kosťami, šľachami a nervami viditeľnými na povrchu - smrť (Ikonológia Cesara
Ripu)
Smrtka s jablkom v rukách - smrť (barok)
Smrtka v plášti zo zlatého brokátu - smrť (Ikonológia Cesara Ripu)
Smrtka s presýpacími hodinami - Čas (stredovek)
Smrtka ako jazdec na sinavom koni s kosákom, trojzubcom, kopijou - štvrtý apokalyptický
jazdec (Apokalypsa)
sojka - nepokoj a intrigánstvo
sokol - kráľovský majestát (starovek); faraón; Hór, Re, Month, Sokar, Harsies (Egypt); Odin,
Loki (Germáni); úsilie, víťazstvo, moc (Island); rýchlosť, obratnosť a nedosiahnuteľnosť;
zákernosť; prekonanie zmyselnosti (kresťanstvo); človek starajúci sa iba o svoj žalúdok;
slaboch zvádzajúci mladých na hriech (bestiáre); tridsaťročný muž (obdobia života)
sokol biely - sv. Bavo (stredoveká legenda)
sokol (oko) - ďalekozrakosť; Udšatovo oko (Egypt)
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sova - ochrana mŕtvych (Egypt, India); múdrosť, ostražitosť, hĺbavosť, samota, súmrak (antika,
starovek, stredovek); Aténa, Minerva, Hypnos (antika); Lilith; nečisté zviera (Židia);
pohromy, strašlivé zviera blesku a bubnu; princíp jang (Čína); bohovia dažďa (Mexiko);
duchovná temnota (kresťanstvo, Physiologus); Kristus v Getsemanskej záhrade, Kristus
svetlo v temnote; náboženské poznanie (stredovek); osemdesiatročná žena (obdobia života)
sova (hlava) - Hunhau (Mayovia)
sova (hlas) - hrozivé znamenie, predzvesť nešťastia (starovek, stredovek); smrť (ľudová povera)
sova (jazdecké zviera) - Durgá; Carmunda (hinduizmus)
sova čierna - Tartar (emblém)
srdce - nežnosť a láska (antika); kresťanská viera, láska k blížnemu, milosrdenstvo (kresťanstvo);
mesto New York (logo)
srdce horiace - Ježiš, Panna Mária, Augustín
srdce horiace s krucifixom v prekrížených rukách žijúcej osoby - Mária Elekta (kresťanstvo)
srdce horiace so šípmi, kniha a kríž - Augustín (kresťanstvo)
srdce na dlani - otvorenosť, úprimnosť (Európa, obecne)
srdce s čiernou bodkou - mesto New York po pádu Dvojičiek (logo)
srdce prepichnuté horiacim šípom - Ježiš, Panna Mária
srdce prepichnuté šípom - zamilovanosť (Európa, obecne); Terézia (ikonografia)
srdce s tŕňovou korunou - rád jezuitov; Ignác z Loyoly; utrpenie Krista
srdce s vpísanými písmenami IHS - Ansanus (kresťanstvo)
srdce zlomené - neopätovaná láska (Európa, obecne)
srna - Artemis (antika)
starec s rybím chvostom - Proteus (antika)
stehlík - obraz duše očistenej utrpením, Kristus, Jezuliatko (kresťanstvo)
stigmy - František z Assissi, Katarína Sienská (kresťanstvo)
stĺp Ašókov (stĺp s hlavicou v tvare obráteného lotosového kvetu, na ktorom sa nachádza lev
alebo levy, prípadne slon, býk, kôň) - zemská os dotýkajúca sa nebeskej klenby: driek,
svet: kvet, štyri svetové strany: 4 okvetné lístky (India, budhizmus)
sto (100) - celistvosť a rovnováha (starovek); nebeská blaženosť (kresťanstvo)
stolička rozkladacia - deväťdesiatročný muž a deväťdesiatročná žena (obdobia života)
straka - zlodejstvo, klebetníctvo, hnev, márnivosť; sláva (Európa); šťastie, manželské šťastie;
mužský princíp jang (Čína); tridsaťročná žena (obdobia života)
straka (hlas) - dobré správy, príchod príjemného hosťa (Čína)
straka a sova - zlo, prenasledovanie a blízka smrť (betlehem)
straky a leopard - nadchádzajúca radosť (Čína)
straky, bambus a slivka - bambus so slivkou a dvoma strakami
straky (dvanásť) - dvanásť dobrých želaní (Čína)
straky (dve na blahoželaní k sobášu) - mnoho ľúbostných radostí mladomanželom (Čína)
stred (umiestnenie symbolu) - aktívny beh života (cursus)
Strelec (najčastejšie ako lukostrelec, tiež ako kentaur s lukom) - astrálne znamenie (23.11.21.12.)
striebro - čestnosť a pravda (Východ); pôvodca ženského princípu jin (Čína)
strom - život, vytrvalosť a vnútorná sila; Adam (praotec)
strom Ašókov (v tvare lotosu) - kozmos, raj (India, budhizmus)
studňa - telesná a duchovná očista, spása, plodnosť, požehnanie, životodarné ženské lono
(biblia); obnova, očista (mýty, rozprávky, alchýmia); Klement Rímsky; erotika (Čína)
studňa Jákobova - židovstvo po Zákonom
studňa kvadraticky obmurovaná - raj (islam)
studňa so živou vodou (v podobe fontány) - Zostúpenie nepoškvrnenej Panny Márie na zem
(ikonografia, stredovek)
studňa života do ktorej tečie krv muža bolesti a v ktorej sa kúpu Adam a Eva - vykúpenie
(ikonografia, stredovek)
studňa života s rôznymi pijúcimi zvieratami - raj (ikonografia, stredovek)
studňa života so štyrmi rajskými riekami - raj (ikonografia, stredovek); všetci svätí
studňa života (so siedmimi lúčmi) - sedem darov Ducha Svätého
sud - Othmar
sup/supica - Nechbet (Horný Egypt); Mut, Nut (Egypt); Zeus, Apolón, Aténa, osud (antika);
vojna (Rimania); šestnáste znamenie dňa (Mexiko); smrť (Mayovia); očistná a životodarná
sila ohňa a slnka (Indiáni); panenstvo (Orient); diabol; Panna Mária (kresťanstvo);
sedemdesiatročná žena (obdobia života)
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sup (jazdecké zviera) - Šani, Manda (India)
sup (jeden, dvaja trhajúci pečeň nahého muža) - Títyos (antika)
sup (let) - osud (antika)
sup (nad hlavou) - faraón (Egypt)
sup kráľovský (s holou hlavou) - dlhovekosť
supia prilba - kráľovná (Egypt)
svastika (rovnoramenný kríž so štyrmi zalomenými ramenami položený na vodorovnom ramene)
- slnko, rotácia, oheň (India, Ázia, Čína); kľúč k raju (budhizmus); Kristus (rané
kresťanstvo)
svastika postavená na hrote - národno-socialistická strana, nacistický štátny znak (Nemecko)
svastika so zalomením doľava - zrodenie, šťastie (starovek)
svastika so zalomením doprava - zostup, zánik, smrť (starovek)
svastika trojramenná - trojjedinosť (kresťanstvo); Kristus
Svätá Trojica - Božie oko, písmeno A, tri uzlíky na cingulu
svätožiara - božskosť (starovek, stredovek, kresťanstvo)
svätožiara krížová (kruh rozdelený krížom) - Boh Otec, Kristus, holubica Ducha svätého; Peter
Mystický/ Kvapľový
svätožiara kruhového tvaru okolo hlavy - sv. Trojica; anjeli, apoštoli, proroci, mučeníci, svätci
(ikonografia)
svätožiara kruhového a mandľového tvaru okolo celej postavy - aureola
svätožiara mandľového tvaru - mandorla
svätožiara v tvare štvorca - žijúci vysokí cirkevní hodnostári a zbožní aristokrati, zbožštené
osobnosti, donátori (ikonografia)
svätožiara v tvare trojuholníka - sv. Trojica; anjeli, apoštoli, proroci, mučeníci, svätci
(ikonografia)
svätožiara čierna - Judáš Iškariotský
svätožiara polygonálna - alegorické výjavy (ikonografia)
svieca - božie svetlo; Anton Paduánsky; Blažej (štrnásť pomocníkov v núdzi), Brigita
svieca tenká - Sibyla Líbyjská
svieca veľkonočná - paškál
sviece prekrížené - Blažej (štrnásť pomocníkov v núdzi)
sviňa/prasa - mužská sila (Čína), Manannan (Kelti), Nut (Egypt); plodnosť a hojnosť (starovek);
Anton z Komy, nečistota, pažravosť, nevedomosť (stredovek); šťastie (novovek)
svorník klenby - Kristus (gotický chrám)
sýkorka - neutíchajúca tvorivá fantázia
šakal - blízka smrť (Egypt, starovek)
šatka na krku - sv. Ľudmila (zemskí patróni)
šíp - Kupido, Amor, Eros (antika); Šani, Manga/Mangala (India, hinduizmus); Šebastián
(pomocníci v núdzi), Voršila z Kolína/Orsola (zemskí patróni)
šíp horiaci prebodávajúci srdce - Ježiš, Panna Mária
šíp v hrudi - Terézia (kresťanskí svätci)
šíp v ruke - Manga (India, hinduizmus)
šípy a kopije vystreľované okrídlenými démonmi - mor ako Boží hnev (stredovek)
šípy v tele - Šebastián (pomocníci v núdzi)
šípy zlomené nad hlavou - Františka Rímska
škapulier - františkáni
škorec vodný - tajomstvo krstu a vzkriesenia
škorpión - Selek, Selket; uzdravenie a zmŕtvychvstanie (Egypt); Mitra, Kautopates (mitraizmus,
Perzia); Ek-Chuah (Mayovia); smrteľná hrozba, pravdovravnosť (starovek); démonická
moc, sektári (kresťanstvo); maskulínne poznačená sexualita, ničenie, okultnosť, mystickosť
a osvietenie; uzdravenie a zmŕtvychvstanie, premena a prekonanie smrti; Afrika (emblém);
astrálne znamenie (24.10.-22.11.)
škovránok - jar; spojenie neba a zeme; let do výšky, let k slnku
špirála - vír, oheň; pohyb a rytmus
štít - Anat (Kanaán, Fenícia, Egypt); Manga/Mangala (India, hinduizmus); Aténa (antika)
štít, kopija a zástava, kniežací úbor - sv.Václav (zemskí patróni)
štít, meč a biely sokol - sv. Bavo
štít, meč, šíp, zrkadlo, mesačný disk, ruženec v rukách boha - Manga/Mangala (India,
hinduizmus)
štít z hadej kože (aigis) - Zeus, Aténa; rímski cisári (antika)
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štít Dávidov (v podobe hexagramu) - harmónia, dokonalosť, výnimočnosť, univerzálna moc
(starovek, židovstvo)
štvorec - Zem
štvorec čierny - zem, pozemskosť
štvorec na základne prekrývajúci štvorec postavený na jednom zo svojich uhlov - spojenie
protikladov aktívnej a pasívnej hmotnosti
štvorec položený na základne - hmotný a pasívny princíp, stabilita, spravodlivosť a prírodná
rovnosť ; ženský princíp jin (Čína); pozemskosť (kresťanstvo); štyri živly
štvorec postavený na jednom zo svojich uhlov - pozemskosť, prírodný charakter, hmotný a
aktívny princíp
štvorec rozdelený uhlopriečne priamkou - pozemský svet rozdelený dvomi protikladmi, ale
zjednotený a harmonizovaný
štvorlístok - ďatelina (štvorlístok)
šuška borovicová (tvar) - srdce
šuška píniová - píniová šuška
tanistra - archanjel Rafael; apoštol Jakub starší; pútnik
ťava - Poslušnosť/Oboedientia (Cnosti a Neresti)
tekvica (plod ako nádoba na vodu) - archanjel Rafael; pútnik
teľa - desaťročný chlapec, dvadsaťročný muž (obdobia života)
tetrov hlucháň - Tatranský národný park
thyrsos (drevená palica ovinutá viničom a brečtanom a zakončená píniovou šuškou) - Dionýzos,
mainády (antické Grécko)
tiara - koruna pápežská
tisíc (1000) - celistvosť a rovnováha (starovek); nebeská blaženosť (kresťanstvo)
tonzúra kňazská - zrieknutie sa občianskych slobôd; tŕňová koruna
topás - mesačný kameň (24.10.-22.11. - Škorpion)
trasochvost - fénix (Egypt); Lotyšsko (národný znak)
trigram (IHS) - Ignác z Loyoly, Bernard Sienský, dominikáni, jezuiti
trikolóra (červená, modrá biela farba) - Francúzsko, francúzske národné hnutie
trinakria (oko v trojuholníku) - iluminátori (slobodomurárska lóža); Sv. Trojica
trinakria (tri ryby so spoločnou hlavou) - sv. Trojica
triskeles - svastika trojramenná
tritón (delfín s trupom človeka trúbiaceho na mušľu) - vodné božstvá (antika)
tritón (jazdecké zviera) - Amfítrité (antika, barok)
tri zlaté gule alebo tri mešce ležiace pri nohách alebo položené na knihe - Mikuláš
(kresťanstvo)
tŕň - Achatius (štrnásť pomocníkov v núdzi)
tŕňová koruna - pašie, Kristus; Sibyla Delfská, Jozef z Arimatie (kresťanstvo); Achatius (štrnásť
pomocníkov v núdzi)
tŕňová vetvička - vetvička tŕňová
trojjedinosť (sv. Trojica) - svastika trojramenná, trojlístok, triankria, tri spojené kruhy, tri so
spoločným stredom
trojlístok - ďatelina (trojlístok)
trojuholník – trojjedinosť (starovek, obecne); Sv. Trojica (kresťanstvo)
trojuholník postavený na základne - kolobeh času, oheň (starovek); sv. Trojica
trojuholník rovnostranný - Aténa (grécka antika)
trojzubec - Poseidón, Okeanos (antika); Šani/Manga (India, hinduizmus); štvrtý apokalyptický
jazdec (Apokalypsa); trojjedinosť (budhizmus); čert (stredovek); Britania (národný
symbol); Vodnár (astrálne znamenia)
trón - vladárska moc (starovek, stredovek)
trstina - slabosť, kolísavosť, poddajnosť; utrpenie Krista; žezlo (kresťanstvo)
trubka - desaťročný chlapec (obdobia života)
tulec - Kupido (antika)
tulipán - láska, bohatstvo, modlitba, pokánie a oddanosť (Blízky Východ)
turban - Sibyla Frygická (kresťanstvo)
tvorivá sila pri vzniku sveta - Káma (hinduizmus, India)
uholník - apoštol Tomáš
uholnica a kružidlo - rovnováha medzi hmotou a duchom (slobodomurárstvo)
úľ - Ambróz, Ján Zlatoústy, Bernard z Clairvaux; cirkev
umývadlo - krst; Nový zákon
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úplatkársky sudca - Nespravodlivosť/Iniustítia (Cnosti a Neresti)
urna (džbánok so širokým hrdlom) - vodný/riečny boh (antika)
ustrica premenená z bažanta - ženský princíp jin (Čína)
uterák - krst, Navštívenie
uzol - uzavretosť (ikonografia, stredovek); nekonečno a nepoľavujúce úsilie o dosiahnutie cieľa
(slobodomurárstvo)
uzly (tri na mníšskom cingulu) - Sv. Trojica
uzly (päť na mníšskom cingulu) - päť rán Kristových
váhy - Vojtech
Váhy - astrálne znamenie (24.9.-23.10.)
váhy s ruke - Themis (antika)
vajce - plodnosť (starovek); Veľká noc (kresťanstvo)
vajce kukučie - niečo podstrčené, nechcený dar (obecne)
vajce veľkonočné (žĺtok) - slnko života (starovek)
vavrín (listy, ratolesť) - Dionýzos, Bakchus, Hermes, Artemis; víťazstvo, sláva, česť a mier;
uzmierenie s krvou preliatou na bojisku (starovek, antika)
váza s masťou - Irena
včela - dobro, čistota, striedmosť; plodnosť, pracovitosť, regenerácia, leto, slnko; Spes/Nádej
(Cnosti a Neresti); Duch svätý; Kristus Sudca, Panna Mária; sladká výrečnosť Ambróza
a Jána Zlatoústeho (kresťanstvo); kráľovstvo (Egypt); impérium, nesmrteľnosť, vzkriesenie
a nová bonapartovská dynastia (Napoleon Bonaparte); mierumilovnosť a usilovnosť
(heraldika, Manchester)
vejár - insígnia moci (India)
veniec - sláva, pocta, radosť (starovek, biblia); apoštoli
veniec adventný - čakanie na narodenie Spasiteľa
veniec borovicový – Silvánus (Rimania, Etruskovia)
veniec klasov - Vertumnus (Rimania)
veniec so stuhami v rukách panovníka - svetovláda (Perzská ríša)
veniec z brečtanových listov - Tália (Múzy)
veniec z dubového lístia - záchranca života (starovek)
veniec z halúzok granátovníka - láska, manželstvo; nevesta (antika)
veniec z lístia - Vertumnus (rímska antika)
veniec z olivových listov - víťaz olympijských hier (antika); Anežka (kresťanstvo)
veniec z perál - mnohosť božských síl (starovek)
veniec z petržlenových listov - víťaz nemejských hier (grécka antika)
veniec z ruží a ľalií - Cecília
veniec z vavrínových listov - Kalliopé; víťaz, občianske vyznamenanie; rímska úradná moc
(antika, starovek); sláva, pocta a radosť (biblia)
veniec z viničových listov - Melpomené, Bakchus, Dionýzos (antika)
Venuša - blázon; pudovosť, nerozumnosť (výtvarné umenie, stredovek)
vertikála - aktivita; aktívna, mužská solárna životná a kozmická zložka (starovek, Východ);
vzopnutie, osvietenie; v obrátenom smere ponorenie do hlbín podsvetia, ľudského vnútra,
nevedomia, primárne prírodného a neindividualizovaného (hlbinná psychológia)
veslo - Éset (Egypt); sv. Vojtech (zemskí patróni)
veslo a biskupský úbor - sv. Vojtech (zemskí patróni)
veterník (na streche kostola, napr. v podobe kohúta) - víťazstvo Kristovej viery
vetvička kvitnúca - Izaiáš (stredovek)
vetvička tŕňová - Achatius (štrnásť pomocníkov v núdzi)
veverica - zákernosť, zlomyseľnosť, prešibanosť; pomocník diabla (stredovek)
veža - viera (kresťanstvo); Barbora (štrnásť pomocníkov v núdzi)
veža babylonská - ľudská pýcha, zločin, neresť, rúhanie a následný trest (biblia, kresťanstvo)
veža Dávidova - čistota a krása Panny Márie
veža slonovinová - čistota a krása Panny Márie
veža s tromi oknami - Barbora (štrnásť pomocníkov v núdzi)
vinič (listy) - život (Sumer); jeseň
vinič (rastlina) - hojnosť a život (starovek, biblia); blahobyt, bohatstvo (Orient); Dionýzos, Priap
(grécka antika); Ježiš, apoštoli (rané kresťanstvo)
vinič (strapec) - Bakchus (antika); Kristova krv; Vincent zo Zarragozy (kresťanstvo); jeseň
vinič (strapec zavesený na kláte) - ukrižovaný Kristus
vinič (nápoj) - životná radosť, krv, nesmrteľnosť (starovek); krv Kristova, eucharistia
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vinič (nápoj s medom) - nesmrteľnosť (antika)
vinič (oberačka) - Posledný súd
vinica - Izrael (Židia); Kristus (kresťanstvo)
vínny lis - Posledný súd (Zjavenie Jána)
vlasy biele - osvietenie, večnosť (kresťanstvo)
vlasy dlhé - slobodný človek (Germáni); zrieknutie sa svetského života; Mária Magdaléna
(kresťanstvo)
vlasy dlhé nezakryté závojom - rozmarnosť, ľahkomyseľnosť, zmyselnosť;
Márnotratnosť/Luxuria (Cnosti a Neresti)
vlasy haliace celé telo - zrieknutie sa svetského života; Mária Egyptská (kresťanstvo)
vlasy modré - Poseidón (antika)
vlasy ryšavé - démon, zmyselnosť (stredovek); Judáš Iškariotský (kresťanstvo)
vlasy svetlé - solárna božskosť (starovek)
vlasy tmavé - temnota nepoznaného (kresťanstvo)
vlasy úrnu (chomáčik vlasov na čele Budhu) - tretie oko
vlasy (vrkôčik vlásenky) - zaostalosť (európsky novovek)
vlk - vojna; Mars, víťazstvo; divá a satanská moc (antika); žiadostivosť a krutosť (Čína); heretik,
diabol, Satan, Antikrist; ľstivosť, zákernosť; Volfgang, Lupus (kresťanstvo); krvilačnosť
(stredovek); šesťdesiatročný muž (obdobia života); ohrozenie človeka neviazanými silami
(Jungova psychoanalýza)
vlk (hračka) - desaťročný chlapec
vlna morská (ornament) - ochrana (Mongolsko)
voda živá (pramenitá) - nebeská blaženosť, elixír života (Židia, kresťanstvo)
Vodnár (ako morský boh s trojzubcom) - astrálne znamenie (21.1.-19.2)
volavka - rituálna nečistota (Židia); Poseidón, Neptún; priaznivé znamenie (antika); kresťan, ktorý
nenavštevuje pohanské miesta; duša vyvolených (Physiologus); zvedavosť (stredovek);
Kristus na hore Olivovej
volavka sivá - bennu (Egypt)
volavka s bielym kameňom v zobáku - mlčanlivosť (stredovek)
volavka s lotosovým kvetom - želanie stáleho vzostupu (Čína)
voz dvojkolesový so záprahom capov - Kupido (rímska antika, stredovek)
voz dvojkolesový so záprahom štyroch ohnivých koní - Hélios, Sol invictus (antika)
voz dvojkolesový so záprahom koní - Kristus Sol invictus (obrazový typ)
voz dvojkolesový so záprahom okrídlených hadov - Triptolémos (antika)
voz dvojkolesový so záprahom štyroch bielych koní - Kupido (antika)
voz dvojkolesový so záprahom vodných koní/hippokampov - morskí bohovia (antika;
novoveké umenie)
voz ťahaný ôsmimi ohnivými koňmi - Mangala (India, hinduizmus)
voz ťahaný ôsmimi grošovanými koňmi - Šani (India, hinduizmus)
voz ťahaný jeleňmi - Kronos (antika)
vôl - evanjelista Lukáš, Tomáš Akvinský, Lucia (pomocníci v núdzi); Trpezlivosť/Patientia
(Cnosti a Neresti); pasivita a poslušnosť; židovstvo (stredovek)
vrabec v rukách mladej ženy - neviazanosť, určitá stránka žiadostivosti (Cnosti a Neresti)
vrana - Kronos (antika); Bran (Kelti)
vražda (scéna) - Nespravodlivosť/Iniustítia (Cnosti a Neresti)
vŕba - životná radosť a dobré správy (starovek); cudnosť (antika, kresťanstvo); jar, erotika (Čína);
nadzmyslová duchovnosť kresťanského učenia a jeho nezlomnosť (kresťanstvo)
vŕba (vetvička) - Biblia ako prameň múdrosti
vŕba smútočná - smrť
vták - Junona (antika); vzlet, výška, všetko vidiaca sila; duchovné vlastnosti a hodnosti; nestálosť;
čas a jeho nekonečnosť; čas a osud; duša; nebeskosť, duchovný vzlet, spontánnosť,
bezstarostnosť duše, nadhľad, neobmedzená sloboda; odpútanie sa od všetkého
pozemského (starovek, antika, stredovek); vzduch (štyri živly); Hmat (päť zmyslov);
dvadsaťročný muž (obdobia života)
vták (krídla) - krídla
vták dravý - rituálna nečistota (Židia); víťaz nad zlom (Egypt, Predná Ázia)
vták nočný - zlo, démonickosť (stredovek)
vták chytaný do oka - jar
vták uväzovaný stužkou - jar
vták v klietke - jar
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vták v ruke Ježiška - spása ľudskej duše
vulva - diabol, hriech (stredovek)
výr - múdrosť, smrť, blížiace sa nebezpečenstvo
vzkriesenie mŕtvych/zmŕtvychvstanie - orol, páv, fénix, pštros, rybárik, bocian, kohút,
lastovička, grif, motýľ, granátové jablko, píniová šuška, vajce, figa (kresťanstvo)
zafír - mesačný kameň (21.3.-19.4. - Baran)
záhrada s Hesperidkami - Cnosti (Cnosti a Neresti)
zajac - plodnosť, čas, bdelosť/ostražitosť; Veľká noc; krátkosť ľudského života a určenosť jeho
času, rýchlo plynúceho k večnosti; Zima (Ročné obdobia)
zajac (uši vytvárajúce trojuholník) - sv. Trojica
zajac s viničovým strapcom - človek, ktorému život rýchlo uteká a ktorý po jeho uplynutí užíva
plodov večného života
zajace poľujúce na lovcov - obrátený svet (ikonografia mundus inversus)
zástava - česť, statočnosť a tradícia vojenského útvaru alebo štátu
zástava a kríž - Sibyla Frygická (stredovek)
zástava biela - kapitulácia
zástava červená - revolučné sociálne hnutie
zástava čierna - smútok za zosnulým
zástava spustená na pol žrde - štátny smútok
zástava vzkriesenia/zástava krížová (biela s červeným krížom alebo naopak) - radosť zo
vzkriesenia Krista; Ansanus, Florián, Voršila z Kolína/Orsola (zemskí patróni)
závoj - nedotknuteľnosť; nočná nebeská klenba
zem - Lilith (Babylonia, starovek)
zemeguľa - Kristus Spasiteľ sveta, Kristus Pantokrator, Kristus Kozmokrator, Nanebovzatie
Panny Márie; Kupido
zemeguľa horiaca - Martin z Tours
zima - slivkový kvet (Čína); borovica (Malá Ázia); zajac (ročné obdobia)
zlato - výlučok bohov (Aztékovia); mäso Slnka (Egypt); svetlo, slnko, solárne božstvá, súhrn síl
Zeme (starovek); nebeské svetlo a dokonalosť (ortodoxné kresťanstvo); večnosť (byzantské
ikony); ezoterické poznanie (alchýmia); Slnko, pôvodca mužského princípu jang (Čína)
zrkadlo - meditácia; múdrosť a poznanie prírodnej zákonitosti podmienenej plynúcim časom, v
ktorom sa odráža kontinuita prítomnosti s minulosťou a budúcnosťou (mytológia, staroveká
a stredoveká filozofia); Dionýz (antika); tridsaťročná žena (obdobia života)
zrkadlo bez škvŕn - čistota a krása Panny Márie
zrkadlo rozbité - nešťastie (ľudová viera)
zrkadlo spravodlivosti - Panna Mária
zrkadlo zakalené - nešťastie (Čína)
zrkadlo v ruke - Manga/Mangala (India, hinduizmus)
zlato - Slnko, svetlo, solárne božstvá, nebo (starovek); mäso bohov (Egypt), výlučok bohov
(Aztékovia); láska (Východ); pôvod princípu jang (Čína); nebeský svet a dokonalosť;
večnosť a nekonečnosť nebeského priestoru (byzantské ikony; ezoterické poznanie, vyššie
štádium duchovného vývoja (alchýmia); súhrn síl Zeme (starovek, stredovek)
zlodejstvo - havran, straka
zmŕtvychvstanie - vzkriesenie mŕtvych
Zuzana a starci - cirkev ohrozovaná Židmi (teológia)
zvitok - Ján Krstiteľ, evanjelisti, apoštoli
zvitok papyrusu - papyrus (zvitok)
zvonček - AntonVeľký/z Komy
žaba - Heket; zúrodňujúci dážď; znovuzrodenie, večný život (Egypt); plodnosť (Oceánia);
znovuzrodenie (starovek); zmŕtvychvstanie (Koptovia); vulva (stredovek); hriech,
svetskosť, diabol, heretik, kacírsky kazateľ; nízka zmyslovosť (kresťanstvo) nižší stupeň
duševnej premeny (hĺbková psychoanalýza); mužský pohlavný orgán (Freudova hĺbková
psychoanalýza); žensko-materský typ (sny)
žaba (hlava s telom ženy) - Heket (Egypt)
žaba suchozemská - pevná viera (kresťanstvo)
žaba vodná - nestálosť (kresťanstvo)
žaba (vajíčka) - svetové vajce (hinduizmus, brahmaizmus)
žena - hriech, zmyselnosť, nevera, zrada (kresťanstvo; stredovek)
žena bledá so zapadnutými očami , v čiernom obleku - smrť (Ikonológia Cesara Ripu)
žena dojčiaca dve deti - Zem
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žena krásna - Helena Trójska (grécka mytológia)
žena krásna a zvodná - diabol (stredovek)
žena neverná - Helena Trójska (grécka mytológia)
žena s glóbusom, ukazovadlom a vencom hviezd - Urania (Múzy)
žena s rohom hojnosti, s plodmi a klasmi - Zem
žena zradná a zločinná - Klytaimnestra (grécka mytológia)
žena berúca si cukríky z misy - Chuť (päť zmyslov)
žena hladkajúca jednorožca - Hmat (päť zmyslov)
žena hrajúca na organ - Sluch (päť zmyslov)
žena prijímajúca veniec kvetov od služobníka - Čuch (päť zmyslov)
žena s horiacou pochodňou - Zrak (päť zmyslov)
žena s hranostajom v rukách - Hmat (päť zmyslov)
žena s ježom v rukách - Hmat (päť zmyslov)
žena s košom ovocia - Chuť (päť zmyslov)
žena s kvetinami - Čuch (päť zmyslov)
žena s lutnou - Sluch (päť zmyslov)
žena s vázou a parfumom - Čuch (päť zmyslov)
žena s vtákom v rukách - Hmat (päť zmyslov)
žena so zrkadlom sebaspytovania - Zrak (päť zmyslov)
žena kmášuca svoj odev - Hnev/Ira (Cnosti a Neresti)
žena mladá s barančekom - Nevinnosť/Charitas (Cnosti a Neresti)
žena mladá umývajúca si ruky - Nevinnosť/Chastitas (Cnosti a Neresti)
žena mladá s vrabcom v rukách - neviazanosť a žiadostivosť (Cnosti a Neresti)
žena nahá so zrkadlom a šperkom, niekedy so psami - Márnomyselnosť/Vantitas (Cnosti
a Neresti)
žena objímajúca sa - Samopašnosť/ Luxuria (Cnosti a Neresti)
žena prchajúca z kláštora - Nestálosť/Inconstantia (Cnosti a Neresti)
žena s dvomi/tromi tvárami - Rozumnosť/Prudentia (Cnosti a Neresti)
žena s hadmi, korytnačkami na lone - Márnotratnosť/Luxuria (Cnosti a Neresti); prepych,
samopašnosť a nehanebnosť
žena s korunkou - Vytrvalosť/ Perseverantia (Cnosti a Neresti)
žena s korunou, prípadne s mečom a váhami (od r.1500 páska na očiach) Spravodlivosť/Iustítia (Cnosti a Neresti)
žena s krídlami netopiera - Pýcha/Superbia (Cnosti a Neresti)
žena s kružidlom a sitom - Múdrosť/Sapientia; Rozumnosť/Prudentia (Cnosti a Neresti)
žena s kružidlom, pravítkom, presýpacími hodinami - Triezvosť, Zdržanlivosť/Sobrietas
žena s modlou, so zaviazanými očami - Modloslužobníctvo/ Idolaria (Cnosti a Neresti)
žena so sovou alebo somárom - Lenivosť/Acedia (Cnosti a Neresti)
žena so zaviazanými očami, mešcom na krku alebo v ruke, s kavkou - Lakomosť/Avaritia
(Cnosti a Neresti)
žena so závojom - Rozumnosť/Prudentia (Cnosti a Neresti)
žena so zrakom obráteným dohora so včelou alebo fénixom, holubicou, pútnickou palicou Nádej/Spes (Cnosti a Neresti)
žena so zrkadlom - Márnotratnosť/Luxuria (Cnosti a Neresti); márnotratnosť, prepych,
samopašnosť a nehanebnosť (stredovek)
žena so zrkadlom sebapoznania - Rozumnosť/Prudentia (Cnosti a Neresti)
žena spiaca so sovou alebo somárom - Lenivosť/Acedia (Cnosti a Neresti)
žena sprevádzaná harpyami - Lakomstvo/Avaritia (Cnosti a Neresti)
žena stará bosá oblečená do handier, s jednou rukou okrídlenou a druhou sťahovanou dolu
ťažkým kameňom - Chudoba/Paupertas (Cnosti a Neresti)
žena stojaca na guli - Fortuna (antika); Nestálosť/Inconstantia (Cnosti a Neresti)
(Cnosti a Neresti)
žena s tromi knihami v odkaze na minulosť, prítomnosť a budúcnosť - Rozumnosť/Prudencia
(Cnosti a Neresti)
žena s ušami netopiera, s pazúrmi a mešcom v ruke - Závisť/Invidia (Cnosti a Neresti)
žena v koži kozy - Márnotratnosť/Luxuria (Cnosti a Neresti)
žena v ľanovom rúchu s tanistrou - Ľudskosť, Vzdelanosť a Pokora/ Humanitas (Cnosti
a Neresti)
žena v zlatom rúchu a vencom na hlave a mláďaťom pelikána na rukách - Dobrota/Bonita
(Cnosti a Neresti)
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žena mladá s frygickou čiapkou na hlave - Marianna (Francúzsko)
žena s gréckou prilbou, trojzubcom a so záprahom vodných koní, držiaca oválny štít, na
ktorom je britská zástava - Britania (Veľká Británia)
žena v dlhom rúchu, s lipovou halúzkou v rukách alebo stojaca pod lipou, niekedy
s moravskou orlicou - Moravia (Morava)
žena v dlhom rúchu, so slovanskou čelenkou, lipovou vetvičkou v ruke, stojaca, sediaca pod
lipou; niekedy pri nej zobrazovaný český lev alebo zemský znak s českým levom Bohemia (Čechy)
žena s moravskou orlicou a lipovou halúzkou - Moravia (Morava)
žena s korunou na hlave, v dlhom rúchu, s hrudným pancierom, držiaca meč - Germania
(Nemecko); Bavaria (Bavorsko)
žena s koralovým náhrdelníkom - Afrika
žena s palmovou ratolesťou - Ázia
žena/bohyňa kŕmiaca z čaše hada - Hygia (grécka antika)
žena/bohyňa s hradbovou korunou a žezlom, sediaca na tróne - Kybela (Malá Ázia, Frýgia)
žena/bohyňa s granátovým jablkom v ruke - Juno (rímska antika)
žena/bohyňa so zaviazanými očami, rohom hojnosti a váhami v ruke - Themis (grécka antika)
žena/bohyňa stojaca na guli - Fortuna (rímska antika)
žena/bohyňa s vetvičkou s jablkami - Nemesis ako strážkyňa posvätného hája (grécka antika)
žena/svätica s hrdlom prebodnutým dýkou alebo s ranou na hrdle - Lucia (pomocníci
v núdzi)
žena/svätica so srdcom prebodnutým dlhým zlatým oštepom alebo planúcim šípom, ktorý
drží anjel - Terézia z Ávily (amor dei)
žena/svätica so šatkou na krku - sv. Ľudmila (zemskí patróni)
žena/svätica s volom pod nohami - Lucia (pomocníci v núdzi)
žena/svätica v brnení, s delom pri nohách - Barbora (patronát); Barbora (štrnásť pomocníkov
v núdzi)
žeriav - bdelosť a múdrosť (antika, povery); Lü-tung-pin (Čína); fénix (starovek)
žezlo - svetovláda; bohovia a božské bytosti, pozemskí vládcovia; Zeus, Hádes; Kristus Sudca
žezlo diamantové dordže/vajtra - najvyššia duchovná moc; prapôvodný stred; pôvodná jednota
vedomia, jeho smerovania dovnútra a návrat do stredu; Veľký súcit ako najmocnejšia sila
vesmíru (budhizmus)
žobrák - Martin z Tours, Ján od Boha, Bazileus Veľký, Alžbeta Uhorská/Alžbeta Durínska, Diego
Alcalá, Ján Zlatoústy
svätec jazdecký, svätožiara; raj; Sibyla; vták; relikviár, očistec, thyros, Melkart; srdce; FourFreedoms-Symbol; strom, symboly plodnosti: lingam, piniová šuška, falos, joni, granátové jablko,
jablko, broskyňa, mušľa/lastúra; Hapi; farba červená; bohovia plodnosti; osem budhistických
symbolov: dve ryby; tzv. usmievavé figúrky; Ungud; dážď, had, Dávidova hviezda; parohy (v
keltskej mytológii pozri Cernunos/Cornu); holubica, kohút, krava, žaba, lev, panter, ryba, rak, jež,
hranostaj, palica, prasa (oceánske umenie), jaspis, lotos, oheň, vajce, broskyňa, vinič, olivovník,
slivka-plod (Becker); psí; pretty ladies (predkolumbovské umenie Mexika a Strednej Ameriky);
asharah (odvodené z ašerov); šťastie: „traja šťastní“, imelo, nepárny, bohovia šťastia a zdaru,
ryba (Biedermann); Kairos; symboly číselné: 7, 100; symboly politické; talizman; kríž, gryf, huba
šťastia, žezlo šťastia, algraun, ďatelina, imelo, fénix, bambus (Becker), chryzantéma (Becker);
materstvo; funerálne symboly; slnečné symboly; zviera; vtáky; veniec, sedem slobodných umení;
kvetiny; stromy; drahokamy, plod; ročné obdobia; päť zmyslov; kov; symbolika farieb;
budhistické symboly, štyri živly; kvety, plod, symboly
atribúty pútnické - palica, tanistra, pútnicky klobúk s mušľou; pozri pútnické znamenia
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