ICONCLASS
Aiheenmukaisen luokitusjärjestelmän suomennettu sanasto

Yleistä
Iconclass on rakenteeltaan hierarkinen luokitusjärjestelmä, jonka avulla on mahdollista ryhmitellä
taideteosten ja valokuvien aiheet systemaattisesti. Hierarkisuus luo luokitteluun joustavuutta, sillä
tietty aihe voidaan sijoittaa halutulle tasolle hierarkiassa - joko yleisluontoisesti jonkin pääluokan
alle tai täsmällisemmin alaluokkiin. Pääluokkia on yhdeksän (ja lisäksi ylimääräinen luokka 0: abstrakti taide): 1) Uskonto ja uskomusmaailma, 2) Luonto, 3) Ihminen, 4) Yhteiskunta, sivilisaatio,
kulttuuri, 5) Abstraktit ideat ja käsitteet, 6) Historia, 7) Raamattu, 8) Kirjallisuus, 9) Klassinen mytologia ja antiikin historia. Pääluokista voidaan edetä yhä spesifimpiin aiheisiin: esim. luokka 4
Yhteiskunta, sivilisaatio, kulttuuri → 41 Jokapäiväisen elämän aineelliset piirteet → 41C Ravinto,
ruoka → 41C7 Juomat, päihteet → 41C72 Stimuloivat juomat → 41C721 Kahvi → 41C7211 Kahvikuppi.
Iconclassin ”asiasanat” muodostuvat numeeris-aakkosellisista notaatioista (notation) ja tekstiosasta
eli määritteestä (textual correlate). Notaatiot auttavat sijoittamaan tietyn aiheen omalle määrätylle
kohdalleen ja samalla ne helpottavat hakuja kielestä riippumatta. Toisinaan saman teeman eri aspekteja on luokiteltu eri kohtiin, jolloin voidaan käyttää useampia luokkia: esim. Raamatun aihe
73C1333 Johannes Kastajan mestaus (kaulan katkaisu) voidaan sijoittaa myös yleisempään luokkaan 31E23621 Väkivaltainen kuolema mestaamalla. Tällöin samaa aihetta voidaan hakea eri tavoin hakijan näkökulmasta ja intresseistä riippuen (koodinumerot erotetaan toisistaan kaksoispisteellä: 73C1333:31E23621).
Koska kuvissa on yleensä esitetty useita eri aiheita ja asioita, ne voidaan luokitella monen eri
”asiasanan” mukaan. ”Asiasanojen” lukumäärää on ehkä syytä rajoittaa käytännön syistä esim. yhdestä kymmeneen per kuva. Tosin toisinaan saattaa olla perusteltua käyttää useampia ”asiasanoja”,
kuten esim. historiallisia henkilöitä esittävien ryhmämuotokuvien kohdalla.
Järjestelmään on liitetty myös erityisiä avaimia (keys; erotettava hakujen ns. avainsanoista), jotka
täsmentävät hakuja. Nämä on merkitty notaation perään sulkuihin +merkillä varustettuna: esim.
luokan 61B Historiallisten henkilöiden muotokuvat avaimia ovat mm. 61B(+32) Virallinen muotokuva tai 61B(+523) Rintakuva profiilista. Hieman vastaava apukeino on joidenkin luokkien rakenteeseen sisällytetty structural digits –sanasto, jolla saadaan haettua muita vastaavia aiheita. Esim.
11H(...)6 miespuolisen pyhimyksen martyyrius, kärsimys, onnettomuus, kuolema hakee kaikki kokoelmaan luetteloidut miespuolisten pyhimysten martyyrius, kärsimys, onnettomuus, kuolema –
aiheet.
Mikäli kuva esittää nimeltä tunnettua hahmoa kuten pyhimystä tai kyseessä on historiallisen henkilön muotokuva, tämän nimi voidaan kirjoittaa sulkuihin (ISOILLA KIRJAIMILLA) välittömästi
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numerokoodin kirjainosan jälkeen. Mahdolliset tarkemmat luokitusnumerot tulevat vasta nimen
perään - esim. Pyhän Antoniuksen kiusaukset: 11H(PYHÄ ANTONIUS)35. Naispuolisten henkilöiden kohdalla käytetään usein vastaavaa kaksoiskirjainta ( esim. naispuoliset pyhimykset: HH).
Joissakin kohden Iconclass-järjestelmää esiintyy myös mahdollisuus sijoittaa sulkuihin aiheen nimi.
Tällaisia tapauksia ovat esim. 2-4 pääluokkien värejä, eläimiä, hedelmiä, puita, kukkia ja vihanneksia kuvaavat ”asiasanat”. Ne erottuvat muista termeistä siinä, että notaation perässä on suluissa
kolme pistettä (…) ja määritteessä lukee suluissa: (NIMEN kanssa). Nimien yhteydessä esiintyy
usein erityinen kontrolloitu sanasto, jota tulee käyttää sekä suomennettujen että englanninkielisten
nimien osalta. Jos kontrolloitua NIMI-sanastoa ei ole, voidaan käyttää avointa ”asiasanaa”. Tällöin
sulkujen sisään kirjoitetaan haluttu nimi. Esim: 25F23(AHMA) petoeläimet: ahma. Tästä tarkemmin Heidi Lüsherin Iconclass-raportissa.

Erkki Anttonen
erkki.anttonen@fng.fi
Kuvataiteen keskusarkisto
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0

ABSTRAKTI TAIDE, EI-ESITTÄVÄ TAIDE, NON-FIGURATIIVINEN TAIDE

1

USKONTO JA USKOMUSMAAILMA
[Pääluokka 1 käsittää uskontoihin ja uskomuksiin liittyviä aiheita, joille ei ole
suoraa kirjallista vastinetta kanonisoiduissa teksteissä kuten Raamatussa - esim.
ristiinnaulittu Kristus, krusifiksi, irrotettuna Raamatussa kuvatusta tapahtumaympäristöstään. Kohtiin 11Q72-76 luokitellaan sellaiset teokset, joissa on kuvattu
kyseinen kirkonmenojen tai jumalanpalveluksen tapahtuma, kuten esim. ehtoollinen. Tähän ei siis luokitella Viimeinen/Pyhä ehtoollinen -aiheita; ne tulevat kohtaan 73D2.]

10

(symboliset) kuvaukset - maailman luominen, kosmos, kosmogonia,
maailmankaikkeus, elämä (laajimmassa merkityksessä)

[

10:25F3
10:25F3(+91)
10:25G3
10:42G2112
20:25
10:49D36
10:51D2

kosminen lintu
maailman muna
elämänpuu
kosminen äiti, ”Magna Mater”
”Terra”, kaikkien luotujen äiti, kaikkien luontokappaleiden äiti
kosminen ympyrä
maailmankaikkeuden Harmonia, maailmankaikkeuden musiikki,
sfäärien soitto, sfäärien Harmonia
10:51F5
maailman synty, alku
10:51FF5
maailmanloppu
ks. myös 51A1 Maailmankaikkeus, Universumi]

11

kristinusko

11(+1)
11(+11)
11(+12)
11(+13)
11(+2)
11(+3)
11(+31)
11(+4)
11(+5)

Pyhä Kolminaisuus
Jumala
Kristus
Pyhä Henki (kyyhkysenä)
Neitsyt Maria
enkeli(t)
enkelit lentelevät ilmassa
paholainen (paholaiset)
lahjoittaja(t), suojeluspyhimyksen (-pyhimysten) kanssa tai ilman

11B

Pyhä Kolminaisuus, 'Trinitas coelestis'; Isä, Poika ja Pyhä Henki ~ kristinusko

11C
1
15
3

Jumala
Jumalan symbolit
valonsäteet ~ Jumalan symboli
Kristus istumassa Jumalan oikealla puolella

1
12

Kristus
Kristuksen symbolit ja prefiguraatiot
risti ~ Kristuksen symbolit

11D

3

4
123
ristin eri muodot
123(...)
ristin eri muodot (NIMEN kanssa)
123(ANDREAKSEN RISTI)
ristin eri muodot (NIMEN kanssa)
123(KREIKKALAINEN RISTI) ristin eri muodot (NIMEN kanssa)
123(HAKARISTI)
ristin eri muodot (NIMEN kanssa)
2
Kristus lapsena tai nuorena (yleensä) ~ kristinusko
21
Jeesus-lapsi (attribuuttien kanssa)
23
Jeesus-lapsi ~ kärsimysnäytelmä, 'Schmerzenskind'
232
Jeesus-lapsi kärsimysnäytelmän välineet ympärillään
3
Kristus aikuisena
31
Kristuksen ”muotokuvat”
11D312
kärsivä Kristus
11DD312
voittoisa Kristus
312
Veronikan käärinliinan ”muotokuva”, ”Vera Icon”, ”Sudarium”
321
”Majestas Domini”: Kristus istumassa mandorlassa sateenkaaren tai
taivaankannen päällä lähellään usein (evankelistoja symboloiva)
tetramorfi
322
Kristus valtaistuimella
3221
'Pantocrator', Kristus (rintakuvana), tehden puhuvan tai siunaavan eleen
ja pidellen kirjaa
3222
'Christus Rex'
3223
Kristus (taivaallisena) tuomarina
324
'Salvator Mundi', tehden siunaavan eleen, pallo kädessään tai jaloissaan
3271
Kristus Hyvänä paimenena
334
aikuinen Kristus apostolien, evankelistojen, pyhimysten jne. seurassa
35
ristiinnaulittu Kristus, krusifiksi (ei-kertovassa yhteydessä)
9
Antikristus
11E
1
11F
11
2
232

4
41221
41231
4132
42
4213
5
6
611

Pyhä Henki
Pyhä Henki kuvattuna kyyhkysenä (liekeissä)
Neitsyt Maria
Neitsyt Marian symbolit
Neitsyt Maria (ilman Jeesus-lasta)
”Immaculata”, ”Purisima”: Neitsyt Maria seisomassa tavallisesti
kuunsirpillä, laskeutumassa taivaasta (polkien toisinaan käärmettä
jalallaan)
Madonna (eri kuvatyypit: yksin Jeesus-lapsen kanssa)
”Hodegetria”, Jumalan äiti tiennäyttäjä
”Galaktotrophousa”, Jeesus-lasta imettävä madonna
Madonna kuunsirpillä (mandorlassa) (kutsutaan toisinaan Taivaan
Kuningattareksi)
Madonna: Neitsyt Maria istumassa tai valtaistuimelle asetettuna, Jeesus-lapsi
sylissään
Neitsyt Maria istumassa tai valtaistuimelle asetettuna, Jeesus-lapsi
makaamassa sylissään, toisinaan Pietà-asennossa
Madonna (taivaassa, ilmassa, yksin Jeesus-lapsen kanssa)
Madonna (muiden henkilöiden ympäröimänä)
'Sacra Conversazione'

4

5
11G

enkelit
11
Serafit
12
Kerubit
18
seitsemän arkkienkeliä
183
arkkienkeli Mikael (usein aseistettuna miekalla tai peitsellä)
184
arkkienkeli Gabriel
185
arkkienkeli Rafael
186
muut arkkienkelit kuin Mikael, Gabriel ja Rafael
186(...)
muut arkkienkelit kuin Mikael, Gabriel ja Rafael (NIMEN kanssa)
186(URIEL)
muut arkkienkelit kuin Mikael, Gabriel ja Rafael (NIMEN kanssa)
19
alemmat enkelit
191
enkeli(t) kuvattuna lapsena (lapsina)
1911
kerubit, eli lasten päät siipien kanssa
24
enkelit pitelemässä verhoa
33
kapinallisten enkelien lankeaminen, jolloin niistä tulee paholaisia
331
Saatanan lankeaminen, Luciferin lankeaminen
41
suojelusenkeli
[11G41:11G185:71T54 Tobias ja Rafael
73A52:11G184
Marian ilmestys]

11H
11H(...)

pyhimykset
miespuoliset pyhimykset (NIMEN kanssa)

11H(...)0
11H(...)1
11H(...)11
11H(...)3
11H(...)34
11H(...)35
11H(...)36
11H(...)5
11H(...)59
11H(...)6

[Structural Digits:]
miespuolinen pyhimys osana ryhmää
erityispiirteet ~ miespuolinen pyhimys
miespuolinen pyhimys suojelijana, puolustajana
pyhimyksen henkilökohtainen pyhittäytyminen Jumalalle (rukoilu ym.)
miespuolisen pyhimyksen näyt
miespuolisen pyhimyksen kiusaukset
miespuolisen pyhimyksen katumusharjoitukset
miespuoliseen pyhimykseen liittyvät ihmeet
miespuolisen pyhimyksen stigmatisaatio
miespuolisen pyhimyksen martyyrius, kärsimys, onnettomuus, kuolema

11H(KAIKKI PYHIMYKSET) Kaikki pyhimykset, 'kaikki, jotka ovat lunastettuja ja nyt Taivaassa'
11H(AMBROSIUS)
Ambrosius, Milanon piispa; mahdolliset attribuutit: mehiläispesä,
kehdossa oleva lapsi, kolmisolmuinen ruoska
11H(ANDREAS)
apostoli Andreas; mahdolliset attribuutit: kirja, X-muotoinen risti,
kala, kalastusverkko, köysi, kirjakäärö
11H(PYHÄ ANTONIUS)
erakko Antonius Apotti (Antonius Abbas) Egyptistä, kutsuttu myös
nimellä Pyhä Antonius, Antonius Suuri; mahdolliset attribuutit:
soittokello, kirja, T-muotoinen matkasauva, liekit, sika
11H(PYHÄ ANTONIUS)1
erityispiirteet ~ Pyhä Antonius
11H(PYHÄ ANTONIUS)35
Pyhän Antoniuksen kiusaukset
11H(PYHÄ ANTONIUS)352
Pyhän Antoniuksen eroottiset näyt: (alastomat) naiset
viettelevät häntä, mutta hän ajaa ne pois rukoilemalla, tai
näyttämällä heille krusifiksia
11H(KRISTOFOROS)
jättiläinen ja marttyyri Kristoforos; mahdolliset attribuutit:
palmu-puu, Jeesus-lapsi
5

6
11H(KRISTOFOROS)51

Pyhä Kristoforos, Jeesus-lapsi olkapäillään, kahlaa veden
läpi ja kantaa matkasauvaansa (palmu-puu); toisinaan
kauempana rannalla kappelin vierellä seisoo erakko, lyhty
kädessään
11H(YRJÖ)
ritarimarttyyri Pyhä Yrjö (Georgius); mahdolliset attribuutit: sotalippu (punainen risti valkealla pohjalla), (punainen) risti, lohikäärme, (valkoinen) hevonen, murtunut peitsi, kilpi (jossa risti), miekka
11H(YRJÖ)41
Pyhä Yrjö ja lohikäärme: puettuna haarniskaan ja ratsastaen
(valkoisella) hevosella hän heiluttaa miekkaansa (hänen peitsensä makaa jo katkenneena maassa); prinsessa lähistöllä
saatetaan esittää rukoilemassa tai pakenemassa
11H(HIERONYMUS)
munkki ja erakko Hieronymus; mahdolliset attribuutit: kirja,
kardinaalin hattu, krusifiksi, tiimalasi, leijona, pääkallo, kivi
11H(HIERONYMUS)36
Pyhä Hieronymus harjoittaa katumusta autiomaassa,
puolialastomana, polvistuneena krusifiksin eteen ja pidellen
kiveä kädessään hakatakseen sillä rintaansa; pääkallo (ja
muita 'vanitas'-symboleja), toisinaan myös skorpioni ja
käärme hänen vierellään
11H(HIERONYMUS)361
Pyhä Hieronymus erakkona maisemassa, lukemassa
11H(JOHANNES)
apostoli Johannes evankelista; mahdolliset attribuutit: kirja,
iso pata, pikari ja käärme, kotka, palmu, kirjakäärö
11H(JOOSEF)
Kristuksen kasvatusisä, Joosef Nazaretilainen, Neitsyt Marian
aviomies; mahdolliset attribuutit: kukkiva keppi tai sauva, lilja,
puusepän työkalut
11H(JULIANUS)
Pyhä Julianus (Julian(us) Hospitator); mahdolliset attribuutit: vene,
kirja, koira, metsästyshaukka, airo, uroshirvi, miekka
11H(LUUKAS)
Luukas evankelista; mahdolliset attribuutit: kirja, (siivekäs) härkä,
Neitsyt Marian kuva, kirurgisia instrumentteja, maalarin välineet,
kirjakäärö
11H(LUUKAS)11
Luukas suojelijana
11H(MARKUS)
Markus evankelista, ja Aleksandrian piispa; mahdolliset attribuutit:
kirja, (siivekäs) leijona, kynä ja musteastia, kirjakäärö
11H(MATTEUS)
apostoli ja evankelista Matteus; mahdolliset attribuutit: enkeli, kirves, kirja, pertuska, kynä ja musteastia, kukkaro, kirjakäärö, laskutaulu, miekka
11H(PAAVALI)
apostoli Paavali Tarson kaupungista; mahdolliset attribuutit: kirja,
kirjakäärö, miekka
11H(PIETARI)
apostoli Pietari, Rooman ensimmäinen piispa; mahdolliset
attribuutit: kirja, kukko, (ylösalaisin oleva) risti, (kolminainen)
piispansauva, kala, avain, kirjakäärö, laiva, paavin tiaara
11H(ROCCHUS)
tunnustaja ja pyhiinvaeltaja Rocchus (tai Rochus) (Roch, Rocco,
Rock) Montpellieristä; mahdolliset attribuutit: enkeli (voideastian
tai –lusikan kanssa), koira (toisinaan leivän kanssa), rutto-paise
reidessään (jota osoittaa), pyhiinvaeltajan kaapu, matkasauva, hattu
ja laukku
11H(SEBASTIAN)
marttyyri Sebastian; mahdolliset attribuutit: nuoli (nuolia), jousi,
puunrunko
11H(SEBASTIAN)62
Pyhä Sebastian, sidottuna puuhun tai pylvääseen, on
lävistetty nuolilla
11H(SIMEON PYLVÄSPYHIMYS) erakko Simeon (Simon) Pylväspyhimys
6

7
11H(TUOMAS)
11H(ZENOBIUS)

Apostoli Tuomas; mahdolliset attribuutit: kirja, pikari, vyö, sydän,
keihäs tai peitsi, kirjakäärö, laskutaulu, kivet
Firenzen piispa, Zenobius; mahdolliset attribuutit: heraldinen lilja
(fleur-de-lis, Firenzen embleemi) hänen sädekehässään, papinkaavussaan tai kirjassa

11HH
11HH(...)

naispuoliset pyhimykset
naispuoliset pyhimykset (NIMEN kanssa)

11H(...)0
11H(...)1
11H(...)11
11H(...)3
11H(...)34
11H(...)35
11H(...)36
11H(...)5
11H(...)59
11H(...)6

[Structural Digits:]
naispuolinen pyhimys osana ryhmää
erityispiirteet ~ naispuolinen pyhimys
naispuolinen pyhimys suojelijana, puolustajana
naispuolisen pyhimyksen henkilökohtainen pyhittäytyminen Jumalalle (rukoilu ym.)
naispuolisen pyhimyksen näyt
naispuolisen pyhimyksen kiusaukset
naispuolisen pyhimyksen katumusharjoitukset
naispuoliseen pyhimykseen liittyvät ihmeet
naispuolisen pyhimyksen stigmatisaatio
naispuolisen pyhimyksen martyyrius, kärsimys, onnettomuus, kuolema

11HH(ANNA)

Anna, Neitsyt Marian äiti; mahdolliset attribuutit: kirja, Jeesuslapsi, lilja, Neitsyt Maria
11HH(BARBARA)
neitsytmarttyyri Barbara; mahdolliset attribuutit: kirja,
kanuuna(nkuula), kruunu, risti, pateeni eli öylättiastia, Dioscuros
(hänen isänsä), riikinkukon sulka, miekka, soihdut, muurarin välineet, torni
11HH(BARBARA)6
Pyhän Barbaran marttyyrius, kärsimys, epäonni, kuolema
11HH(BARBARA)611
Pyhän Barbaran isä, Dioscuros, rakennuttaa tornin,
jonne hän sulkee tyttärensä
11HH(BARBARA)62
Pyhän Barbaran marttyyrius
11HH(BIRGITTA)
Birgittalaisjärjestön perustaja, leski Birgitta Ruotsista; mahdolliset
attribuutit: hunnun päällä kulkeva nauha, jossa viisi punaista
pilkkua, kirja, kynttilä, sydän ristin kanssa, musteastia, pyhiinvaeltajan hattu, matkasauva, laukku
11HH(KATARIINA)
neitsytmarttyyri Katariina Aleksandrialainen; mahdolliset attribuutit: kirja, kruunu, keisari Maxentius, palmun oksa, sormus, miekka,
(kidutus)pyörä
11HH(KATARIINA)34
Pyhän Katariinan kihlaus eli Katariina Aleksandrialaisen
mystinen liitto Jeesus-lapsen kanssa: Jeesus-lapsi asettaa
sormuksen hänen sormeensa
11HH(KATARIINA SIENALAINEN) neitsyt ja dominikaaninen tertiaari, Katariina Sienalainen;
mahdolliset attribuutit: kirja, risti, orjantappurakruunu,
krusifiksi, paholainen jalan alla, sydän (ristin kanssa), lilja,
ruton jäljet, sormus, rukousnauha, stigmaation merkit
11HH(KRISTIINA)
neitsytmarttyyri Kristiina Bolsenalainen; mahdolliset attribuutit:
nuoli (nuolet), kirja, liekit, myllynkivi, pihdit, käärme, pyörä
11HH(KLAARA)
neitsyt ja klarissalais-nunnajärjestön (Fransiskaani-järjestön nunnakunta) perustaja, Klaara Assisilainen (Pyhä Klaara); mahdolliset
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8
attribuutit: kirja, risti, palava lamppu, lilja, ehtoollisleipäastia (eli
monstranssi tai ciborium-astia), palmun oksa, paimensauva,
rukousnauha
11HH(ELISABETH)
Elisabeth, Johannes Kastajan äiti; mahdolliset attribuutit: Johannes
Kastaja lapsena
11HH(JEANNE D'ARC)
Jeanne d'Arc; mahdolliset attribuutit: sotavarukset, sotalippu, peitsi, miekka
11HH(LUCIA)
neitsytmarttyyri Lucia Syrakusalainen; mahdolliset attribuutit: tikari tai miekka (kaulassa), silmät, liekit jaloissa, lamppu, härkä
11HH(MARGAREETA)
neitsytmarttyyri Margareeta Antiokialainen; mahdolliset attribuutit:
risti, kruunu, lohikäärme (jalkojen alla tai kahleissa), helminauha
(rukousnauhana)
11HH(MARTTA)
perheenemäntien suojeluspyhimys, Martta Betanialainen; mahdolliset attribuutit: vihkivedenpirskotin, luuta, avainnippu, lohikäärme,
kauha
11HH(MARIA MAGDALEENA) katuva portto Maria Magdaleena; mahdolliset attribuutit: kirja
(tai kirjakäärö), kruunu, orjantappurakruunu, krusifiksi, voiteluastia, peili, soitin (musiikki-instrumentti), palmunoksa, rukousnauha, ruoska
11HH(TERESA)
reformoidun karmeliitta-järjestön perustaja, Avilan Pyhä Teresa
(Teresia); mahdolliset attribuutit: enkeli, nuoli, kyyhkynen, (liekehtivä tai nuolen lävistämä) sydän
11HH(VERONIKA)
Veronika; mahdolliset attribuutit: 'Sudarium' eli hikiliina (huntu,
jossa on Kristuksen kasvojen kuva)
11I
1

11
2(...)
3
36

11I4

41
42
421
422
423

profeetat, sibyllat, evankelistat, kirkkoisät; henkilöt ~ Raamattu (ei raamatullisessa
yhteydessä)
profeetat ryhmänä, pidellen yleensä kirjoja tai kirjakääröjä (Jesaja, Jeremias,
Hesekiel, Daniel, Hoosea, Jooel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Naahum,
Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malakia)
[yksittäisten profeettojen kohdalla käytä 11I62(...) (NIMEN kanssa)]
neljä suurta profeettaa (ei raamatullisessa yhteydessä): Jesaja, Jeremias, Hesekiel, Daniel
sibyllat (NIMEN kanssa)
kaksitoista apostolia (ryhmänä), yleensä kirjojen tai kirjakääröjen kanssa
(ei raamatullisessa yhteydessä)
(yksittäinen) apostoli, henkilöimätön
[nimeltä tiedetyn yksittäisen apostolin kohdalla voit käyttää myös:
11H(...)(NIMEN kanssa)]
evankelistat, yleensä kirjojen tai kirjakääröjen kanssa (ei raamatullisessa
yhteydessä)
[11I4 evankelistat symboleineen
11II4 evankelistat ilman symbolejaan]
[nimeltä tiedetyn yksittäisen evankelistan kohdalla voit käyttää myös:
11H(...)(NIMEN kanssa)]
neljä evankelistaa yhdessä (kirjoittaja-muotokuvat)
evankelistojen neljä symbolia, 'apokalyptiset eläimet'
kotka (mahdollisesti kirjan kanssa) ~ Pyhän Johanneksen symboli
härkä (mahdollisesti kirjan kanssa) ~ Pyhän Luukkaan symboli
leijona (mahdollisesti kirjan kanssa) ~ Pyhän Markuksen symboli
8

9
424
5

enkeli (mahdollisesti kirjan kanssa) ~ Pyhän Matteuksen symboli
kirkkoisät (ei raamatullisessa yhteydessä)
[nimeltä tiedetyn yksittäisen kirkkoisän kohdalla voi käyttää myös:
11H(...)(NIMEN kanssa)]
6
Vanhan Testamentin henkilöt (ei raamatullisessa yhteydessä, ei myöskään
luokkaan 71 sisältyvässä tarumaisessa/historiallisessa merkityksessä)
61
Vanhan Testamentin henkilöryhmät
62
Vanhan Testamentin mieshenkilöt (ei raamatullisessa yhteydessä)
62(...)
Vanhan Testamentin mieshenkilöt (NIMEN kanssa) (ei raamatullisessa
yhteydessä)
11I62(ABRAHAM)
Abraham (ei raamatullisessa yhteydessä); mahdollinen attribuutti:
veitsi
11I62(AATAMI)
Aatami (Aadam) (ei raamatullisessa yhteydessä)
11I62(AATAMI & EEVA) Aatami (Aadam) ja Eeva (ei raamatullisessa yhteydessä)
11I62(DAAVID)
Daavid (ei raamatullisessa yhteydessä); mahdolliset attribuutit: kruunu, harppu
11I62(ELIA)
Elia (ei raamatullisessa yhteydessä); mahdolliset attribuutit: kirjakäärö
ja tulenliekit
11I62(EESAU)
Eesau (ei raamatullisessa yhteydessä)
11I62(HESEKIEL)
Hesekiel (ei raamatullisessa yhteydessä); mahdolliset attribuutit: kirja
tai kirjakäärö, kaksoispyörä
11I62(JESAJA)
Jesaja (ei raamatullisessa yhteydessä); mahdolliset attribuutit: puunoksa lehtineen, saha, kirjakäärö tai kirja
11I62(JEREMIA)
Jeremia (ei raamatullisessa yhteydessä); mahdolliset attribuutit: kirja
tai kirjakäärö, 'kiehuva pata'
11I62(JOOSEF)
Joosef (ei raamatullisessa yhteydessä)
11I62(LOOT)
Loot (ei raamatullisessa yhteydessä)
11I62(MOOSES)
Mooses (ei raamatullisessa yhteydessä); mahdolliset attribuutit: valonsäteet tai sarvet hänen päässään, sauva, laintaulut
11I62(NOOAN POJAT)
Nooan pojat (ei raamatullisessa yhteydessä)
11I62(SIMSON)
Simson (ei raamatullisessa yhteydessä); mahdolliset attribuutit: murtunut pilari, nuija, (aasin) leukaluu, leijonan pää, leijonan vuota
11I62(SALOMON)
Salomon (ei raamatullisessa yhteydessä); mahdolliset attribuutit:
kruunu, valtikka, miekka
63
63(...)

Vanhan Testamentin naishenkilöt (ei raamatullisessa yhteydessä)
Vanhan Testamentin naishenkilöt (NIMEN kanssa) (ei raamatullisessa
yhteydessä)
63(EEVA)
Eeva (ei raamatullisessa yhteydessä)
63(LILITH)
Lilith (ei raamatullisessa yhteydessä)
63(RAAKEL)
Raakel (ei raamatullisessa yhteydessä)
63(REBEKKA)
Rebekka (ei raamatullisessa yhteydessä)
63(SAARA)
Saara (ei raamatullisessa yhteydessä)
7
72
72(...)

Uuden Testamentin henkilöt (ei raamatullisessa yhteydessä)
Uuden Testamentin mieshenkilöt (ei raamatullisessa yhteydessä)
Uuden Testamentin mieshenkilöt (NIMEN kanssa) (ei raamatullisessa
yhteydessä)
11I72(BARABBAS)
Barabbas ( ei raamatullisessa yhteydessä)
11I72(HERODES)
Herodes ( ei raamatullisessa yhteydessä)
9

10
11I72(JUUDAS ISKARIOT) Juudas Iskariot ( ei raamatullisessa yhteydessä)
73
73(...)
11I73(SALOME)
11K
11K(...)
42
11L14
141
142
143
2
53
531
54
54132
5421
591

Uuden Testamentin naishenkilöt (ei raamatullisessa yhteydessä)
Uuden Testamentin naishenkilöt (NIMEN kanssa) (ei raamatullisessa
yhteydessä)
Salome (ei raamatullisessa yhteydessä)

paholaiset ja demonit
paholaiset ja demonit (NIMEN kanssa)
[LUCIFER; SAATANA]
sopimus paholaisen kanssa, sielun myyminen paholaiselle
'ante legem', 'sub lege', 'sub gratia'
'ante legem'
'sub lege'
'sub gratia'
kymmenen käskyä (2. Mooseksen kirja 20:3-17)
teologi
teologi työssään (kirjoittamassa tai lukemassa)
teologia; 'Theologia' (Ripa)
Soteriologia
mystinen teologia
ateisti

11M
3
30

"Sapientia" ja Seitsemän hyvettä, eli Kolme teologista ja Neljä kardinaalihyvettä
Kolme teologista hyvettä
Kolme teologista hyvettä ~ Barbara, Katariina ja Maria Magdaleena

11N

Pahe, ja Seitsemän kuolemansyntiä
seitsenpäinen lohikäärme ~ Seitsemän kuolemansynnin symboli
Seitsemän kuolemansyntiä (persofinioituna)

21
3
11O

hyveiden ja paheiden taistelu, Psykomakhia

11P
2
3

31
3111
3112
3113
3121
315
315(...)
3151
3152

Kirkko (instituutiona)
kristityt Kirkot
organisaatio, papisto ja korkea-arvoiset virkamiehet kirkossa ja siihen liittyvissä
instituutioissa (esim. luostarilaitos)
46A111
kolme säätyä: aatelisto, papisto, porvaristo [tätä käytetään silloin
kun säädyt on esitetty yhdessä tai halutaan korostaa niiden luokka-asemaa.]
roomalais-katolinen kirkko
paavi (roomalais-katolinen kirkko)
kardinaali (roomalais-katolinen kirkko)
arkkipiispa, piispa jne. (roomalais-katolinen kirkko)
pappi (roomalais-katolinen kirkko)
luostarijärjestö, luostarielämä (roomalais-katolinen kirkko)
luostarijärjestö, luostarielämä (roomalais-katolinen kirkko) (järjestön NIMI)
(esim.: DOMINIKAANI, FRANSISKAANI, BIRGITTALAIS)
apottiluostari, munkkiluostari, nunnaluostari
munkit ja nunnat
10

11
32
3252
34

35
362
11Q
11
112
14

21
3
33
331
4
41
42
43
44
62
621
71
712
7129
713
72
73
7312
73121
73122
73123
73124
732
7321
7322
7324
7326
7327
76
7612
762
763
766
767

kreikkalainen ja venäläinen ortodoksinen kirkko
munkit ja nunnat (kreikkalainen ja venäläinen ortodoksinen kirkko)
protestanttinen (myös evankelis-luterilainen) kirkko
[Esimerkki: jos kyseessä on historiallisen kirkollisen henkilön muotokuva,
voidaan yhdistää kahdesta luokasta: arkkipiispa Martti Simojoen muotokuva:
11P34:61B2(SIMOJOKI,Martti)]
protestanttiseen kirkkoon liittyvät lahkot (esim.: mormoonit, pietistit, hihhulit)
Pelastusarmeija
Jumalan palvelu
uskovainen
synnintekijä, syntinen
marttyyri(t) (miespuoliset)
-QQ- naispuoliset marttyyrit
pyhimykset 11H ja 11HH
rukoileva henkilö
askeettinen elämä ja sen harjoittaminen
vetäytyminen erämaahan tai autiomaahan (harjoittamaan askeesia)
erakko
mystisismi
kontemplaatio, uskonnollinen mietiskely
ekstaasi, henkinen hurmos tai hurmiotila
stigmatisaatio
mystinen yhteys tai liitto
pyhiinvaellus, pyhiinvaeltaja(t) matkalla
pyhiinvaeltaja(t)
kirkkorakennus
kirkon eksteriööri
kirkon, luostarin ym. rauniot
kirkon interiööri
kirkossakäynti
jumalanpalvelus (kristityt kirkkokunnat)
jumalanpalvelus protestanttisessa kirkossa
saarna
ehtoollinen
kaste
vihkiminen avioliittoon
seitsemän sakramenttia (roomalais-katolinen kirkko)
kaste (ensimmäinen seitsemästä sakramentista)
konfirmaatio (toinen seitsemästä sakramentista)
ehtoollinen (neljäs seitsemästä sakramentista)
vihkiminen (kuudes seitsemästä sakramentista)
viimeinen voitelu (viimeinen seitsemästä sakramentista)
kalenteripyhät ja kirkolliset juhlapäivät
joulu
pääsiäisviikko
pääsiäinen
Maria-juhlat
muut kirkolliset juhlapyhät

11

12
11R
3

6
7
71

ihmiselämä
elämänvaiheet symbolisesti esitettynä
11R3:31D
ihmisen ikäkaudet kristillisessä merkityksessä
11R3:54F121 Onnettaren pyörä, onnenpyörä
Vanitas-asetelma
11R6:48C73 musiikki-instrumentit Vanitas-symbolina
Vanitas-symbolit
pääkallo Vanitas-symbolina
31A211
pääkallo

11S

taivas, taivaallinen paratiisi

11T

helvetti ja kiirastuli

11U

Viimeinen tuomio

11V

Armo

12

ei-kristilliset uskonnot

12A

juutalaisuus ja juutalainen kulttuuri

12C

Egyptin uskonto
visualisoidut käsitteet ja ideat ~ Egyptin uskonto
esitykset ~ Egyptin jumalat, puolijumalat, sankarit, jne.
12C13
jumalat, puolijumalat, sankarit
12CC13 naisjumalat, puolijumalattaret, sankarittaret
12C13(...)
esitykset ~ Egyptin jumalat, puolijumalat, sankarit, jne. (NIMEN kanssa)
12C13(AMON-RE) Amon-Re, auringon jumala
12C13(HORUS)
Horus, Osiriksen ja Isiksen poika
12C13(OSIRIS)
Osiris, manalan jumala
12C13(THOTH)
Thoth, kuun jumala
12CC13(ISIS)
Isis, äiti-jumalatar
2
rituaaliset käytännöt ~ Egyptin uskonto
1
12C13

12D

Babylonian ja Assyrian uskonnot sekä muut antiikin uskonnot Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa

12E
1
13

13(...)
25
63

(antiikin) Kreikan uskonto (myös minolainen ja mykeneläinen kulttuuri)
visualisoidut käsitteet ja ideat ~ Kreikan uskonto
esitykset ~ jumalat, puolijumalat, sankarit, jne. (Kreikan uskonto)
12E13
jumalat, puolijumalat, sankarit
12EE13
naisjumalat, puolijumalattaret, sankarittaret
esitykset ~ jumalat, puolijumalat, sankarit, jne. (NIMEN kanssa)
(Kreikan uskonto)
oraakkeli ~ Kreikan uskonto
veistokset, maalaukset, jne. ~ jumalanpalveluun liittyvät objektit Kreikan
uskonnossa
12E63
veistokset, maalaukset, jne.
12EE63
ulkoilmassa
12

13
8
84

Kreikan uskonnolliset yhteisöt
mysteeriuskonnot tai –kultit ~ Kreikan uskonto
12E84
miehet (ja naiset)
12EE84
naiset ainoastaan
12E84(...)
mysteeriuskonnot tai –kultit (NIMEN kanssa) ~ Kreikan uskonto
12E84(DIONYSOS) Dionyysiset mysteerit
12E84(ELEUSIS)
Eleusiin mysteerit, Demeterin kunniaksi
12E84(ORFEUS)
Orfiset (Orfilaiset) mysteerit
9
muut sosiaaliset toiminnot ~ Kreikan uskonto
91
Kreikan jumalien kunniaksi järjestetyt juhlat ja festivaalit
12E91
miehet (ja naiset)
12EE91
naiset ainoastaan
12E91(...)
Kreikan jumalien kunniaksi järjestetyt juhlat ja festivaalit (NIMEN kanssa)
12E91(PANATHENAIA) 'Panathenaea', Minervan kunniaksi järjestetty juhla
92
Kreikan jumalien kunniaksi järjestetyt pelit ja kilpailut
12E92(...)
Kreikan jumalien kunniaksi järjestetyt pelit ja kilpailut (NIMEN kanssa)
12E92(OLYMPIAN KILPAILUT) Olympian kilpailut, Zeuksen kunniaksi :
Käytä 12 E 92 (OLYMPIALAISET)
12E92(OLYMPIALAISET)
Olympialaiset, Zeuksen kunniaksi
12F

(antiikin) Rooman uskonto (myös etruskien uskonto)
visualisoidut käsitteet ja ideat ~ Rooman uskonto
esitykset ~ jumalat, puolijumalat, sankarit jne. (Rooman uskonto)
12F13
jumalat, puolijumalat, sankarit
12FF13
naisjumalat, puolijumalattaret, sankarittaret
12F13(...)
esitykset ~ jumalat, puolijumalat, sankarit jne. (NIMEN kanssa)
(Rooman uskonto)
25
oraakkeli ~ Rooman uskonto
52
tietäjä, ennustaja, profeetta ~ Rooman uskonto
12F52
tietäjä, ennustaja, profeetta
12FF52
tietäjätär, ennustajatar, naisprofeetta
12F52(...)
tietäjä, ennustaja, profeetta (NIMEN kanssa) ~ Rooman uskonto
12F52(AUGUURI) 'auguuri' ~ Rooman uskonto
63
veistokset, maalaukset, jne. ~ jumalanpalveluun liittyvät objektit
Rooman uskonnossa
12F63
veistokset, maalaukset, jne.
12FF63
ulkoilmassa
9
muut sosiaaliset toiminnot: juhlat, pelit ~ Rooman uskonto
91
Rooman jumalien kunniaksi järjestetyt juhlat ja festivaalit
12F91
miehet (ja naiset)
12FF91
naiset ainoastaan
12F91(...)
Rooman jumalien kunniaksi järjestetyt juhlat ja festivaalit (NIMEN kanssa)
12F91(SATURNALIA) 'Saturnalia', Saturnuksen kunniaksi järjestetty juhla
1
13

12G

mithralaisuus ja muut hellenistiset tai myöhäisroomalaiset (provinsiaaliset) uskonnot
(myös antiikinaikaiset iranilaiset uskonnot)

12H

hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus
visualisoidut käsitteet ja ideat ~ hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus
Brahma (korkein olento, kaikkivaltias, luoja, jne. ~ hindulaisuus,

1
12

13

14
buddhalaisuus, jainalaisuus
13
esitykset ~ jumalat, puolijumalat, sankarit, jne. (hindulaisuus, buddhalaisuus,
jainalaisuus)
[12H13
jumalat, puolijumalat, sankarit
12HH13 naisjumalat, puolijumalattaret, sankarittaret
- ks. alla]
12H13(...)
esitykset ~ jumalat, puolijumalat, sankarit, jne. (NIMEN kanssa) (hindulaisuus,
buddhalaisuus, jainalaisuus)
12H13(BUDDHA) Buddha, buddhalaisuuden perustaja
12H13(KRISHNA) Krishna, Vishnun kahdeksas inkarnaatio
12H13(RAMA)
Rama, Vishnun kahdeksas inkarnaatio
12H13(SHIVA)
Shiva, luonnon hedelmällisyyden jumala
12H13(VISHNU) Vishnu, maailman suojelija ja varjelija
12HH13
esitykset ~ naisjumalat, puolijumalattaret, sankarittaret, jne. (hindulaisuus,
buddhalaisuus, jainalaisuus)
12HH13(...)
esitykset ~ naisjumalat, puolijumalattaret, sankarittaret, jne. (NIMEN kanssa)
(hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus)
63
veistokset, maalaukset, jne. ~ jumalanpalveluun liittyvät objektit (hindulaisuus,
buddhalaisuus, jainalaisuus)
12H63
veistokset, maalaukset, jne.
12HH63 ulkoilmassa
12I

islam, muhamettilaisuus
1
visualisoidut käsitteet ja ideat ~ Islam, muhamettilaisuus
10
muhamettilaisuuden personifikaatiot
12
Allah (korkein olento, kaikkivaltias, luoja, jne. ~ Islam, muhamettilaisuus)
52
tietäjä, ennustaja, profeetta ~ Islam, muhamettilaisuus
12I52(...)
tietäjä, ennustaja, profeetta (NIMEN kanssa) ~ Islam, muhamettilaisuus
12I52(MUHAMMED) tietäjä, ennustaja, profeetta (NIMEN kanssa) ~ Islam,
muhamettilaisuus
12K

kelttien uskonto

12L

germaaniset ja skandinaaviset uskonnot
[”Nibelungenlied” 81(NIBELUNGENLIED)]
1
visualisoidut käsitteet ja ideat ~ germaaniset ja skandinaaviset uskonnot
13
esitykset ~ jumalat, puolijumalat, sankarit, jne. (germaaniset ja skandinaaviset
uskonnot)
[12L13
jumalat, puolijumalat, sankarit
12LL13
naisjumalat, puolijumalattaret, sankarittaret
- ks. alla]
12L13(...)
esitykset ~ jumalat, puolijumalat, sankarit, jne. (NIMEN kanssa) (germaaniset
ja skandinaaviset uskonnot)
12L13(BALDER) Balder, Odinin ja Friggin poika
12L13(LOKI)
Loki (Loke), pahuuden jumala
12L13(ODIN)
Odin, okkultin viisauden ja kuoleman jumala
12L13(TOR)
Tor (Thor), sodan ja ukkosen jumala
12LL13
esitykset ~ naisjumalat, puolijumalattaret, sankarittaret jne. (germaaniset ja
skandinaaviset uskonnot)

14

15
12LL13(...)
12LL13(FRIGG)

esitykset ~ naisjumalat, puolijumalattaret, sankarittaret jne. (NIMEN kanssa)
(germaaniset ja skandinaaviset uskonnot)
Frigg, Odinin vaimo

12M

slaavilaiset sekä muut Euroopan ja Keski-Aasian uskonnot (myös baskien,
suomalaisten ja unkarilaisten uskonnot)

12N

perinteiset kiinalaiset uskonnot

12O

Shinto-uskonto

12P

Kaakkois-Aasian heimouskonnot

12Q

Afrikan heimouskonnot

12R

Amerikan intiaaniuskonnot (käsittää Etelä-, Keski- ja Pohjois-Amerikan)
1
visualisoidut käsitteet ja ideat ~ Amerikan intiaaniuskonnot
13
esitykset ~ jumalat, puolijumalat, sankarit, jne. (Amerikan intiaaniuskonnot)
12R13
jumalat, puolijumalat, sankarit
12RR13 naisjumalat, puolijumalattaret, sankarittaret
12R13(...)
esitykset ~ jumalat, puolijumalat, sankarit, jne. (NIMEN kanssa) (Amerikan
intiaaniuskonnot)
12R13(QUETZALCOATL) Quetzalcoatl, Atsteekkien tuulten ja tieteiden jumala
12S

Australian ja Polynesian/Melanesian uskonnot

12T

Arktiset uskonnot (siperialaisten, lappalaisten/saamelaisten ja eskimojen uskonnot)

12U
12U(...)

muut erilaiset uskonnot, kultit ja uskonnolliset opinkappaleet tai doktriinit
muut erilaiset uskonnot, kultit ja uskonnolliset oppisuunnat tai doktriinit (NIMEN
kanssa)
12U(ANTROPOSOFIA)
muut erilaiset uskonnot, kultit ja uskonnolliset oppisuunnat tai
doktriinit (NIMEN kanssa)
12U(VAPAAMUURARIUS) muut erilaiset uskonnot, kultit ja uskonnolliset oppisuunnat tai
doktriinit (NIMEN kanssa)
12U(VAPAAMUURARIUS)1 visualisoidut käsitteet ja ideat ~ vapaamuurarius
12U(VAPAAMUURARIUS)10 personifioitu tai symbolisoitu vapaamuurarius
12U(VAPAAMUURARIUS)17 symboliset esitykset ~ vapaamuurarius
12U(VAPAAMUURARIUS)2 rituaaliset käytännöt ~ vapaamuurarius
12U(VAPAAMUURARIUS)6 palvelumenoihin liittyvät paikat ja objektit ~ vapaamuurarius
12U(VAPAAMUURARIUS)7 rituaaliset objektit ja välineet ~ vapaamuurarius
12U(RUUSURISTILÄISYYS) muut erilaiset uskonnot, kultit ja uskonnolliset oppisuunnat tai
doktriinit (NIMEN kanssa)
12U(SOCINIOLAISUUS)
muut erilaiset uskonnot, kultit ja uskonnolliset oppisuunnat tai
doktriinit (NIMEN kanssa)
12U(TEOSOFIA)
muut erilaiset uskonnot, kultit ja uskonnolliset oppisuunnat tai
doktriinit (NIMEN kanssa)

13

magiikka, yliluonnollisuus, okkultismi

15

16
13A1
2
311
361
3711

henki, haamu, aave
spiritualismi (henki ylensä näkymätön)
astraali näky, ilmestys
telepatia
'Poltergeist'

13B

noituus, taikuus
1
(naispuolinen) noita
13B1(...)
(naispuolinen) noita (NIMEN kanssa)
11
noitien ryhmät
13B11(...)
noitien ryhmät (NIMEN kanssa)
2
(miespuolinen) noita, taikuri, velho, poppamies
13B2(...)
(miespuolinen) noita, taikuri, velho, poppamies (NIMEN kanssa)
13B2(PARACELSUS) (miespuolinen) noita, taikuri, velho, poppamies (NIMEN kanssa)
13B2(VERGILIUS)
(miespuolinen) noita, taikuri, velho, poppamies (NIMEN kanssa)
21
(miespuolisten) noitien ryhmät
3
noitasapatti, eli noitien ja/tai velhojen seremoniallinen kokoontuminen
313
transvektio, eli lentäminen ilman halki ~ noitasapatti
3131
lentäminen luudanvarrella, heinähangolla, kolmikärjellä ~ noitasapatti
32
saapuminen noitasapattiin
33
paholaisen (usein pukin muodossa) palvonta noitasapatin aikana
35
muut tapahtumat noitasapatin aikana
351
pidot ~ noitasapatti
352
tanssi ~ noitasapatti
451
zombie
47
noitien pikkupaholaiset, pikkupirut, apulaiset
13B47(...)
noitien pikkupaholaiset, pikkupirut, apulaiset (NIMEN kanssa)
13B47(KISSA)
noitien pikkupaholaiset, pikkupirut, apulaiset (NIMEN kanssa)
13B47(HEVONEN) noitien pikkupaholaiset, pikkupirut, apulaiset (NIMEN kanssa)
13B47(PÖLLÖ)
noitien pikkupaholaiset, pikkupirut, apulaiset (NIMEN kanssa)
13C
1
2

maagiset merkit ja esineet (numerot, sanat, jne.)
maagiset eleet ja tanssit
maagiset matemaattiset merkit; maagiset numerot, sanat, monogrammit

1
211
212
213

taikuus, loitsiminen (paha silmä, muodonmuutos, parantamiset, jne.)
paha silmä
ihmissusi
'Katzenmensch'
vampyyri, eli Dracula

2
21
211
212
2121

ennustaminen ~ magiikka
ennustaminen ~ esineet tai aineet
ennustaminen ~ esineet
kristallipallosta ennustaminen
korteista ennustaminen
tarot

13D

13E

13F

mikrokosmos ~ makrokosmos

16

17
13G
0
13H

taikausko, kansanomaiset uskomukset
'Superstitione' (Ripa)
parapsykologia

14
0

astrologia
'Astrologia' (Ripa)

14B

horoskooppi

14C

astrologiset merkit ja symbolit

17

18

2

LUONTO
[Esim. eläinten tai kasvien nimet voi lisätä määritteeseen, jos notaatiossa on numerokirjainyhdostelmän perässä sulut ja kolme pistettä (…) ja määritteessä suluissa
(NIMEN kanssa). Osasta NIMIÄ on olemassa suomennetut listat. Jos niistä löytyy
käännetty NIMI, asiasana tulee muotoon: 25F23 (BEAR) petoeläimet: karhu. Kyseessä on siis eräänlainen englannin- ja suomenkielen sekamuoto, koska notaation
nimi-kenttää ei voi kääntää. Suomennos esiintyy siten ainoastaan määritteessä.
ICONCLASS pystyy kuitenkin näissä tapauksissa hakemaan ”asiasanan” suomenkielisen nimen (karhu) perusteella.
Mikäli kontrolloidussa NIMI-sanastossa on vain (kääntämätön) englanninkielinen
nimi, käytetään määritteen englanninkielistä alkuosaa ja kaksoispisteen jälkeen kirjoitetaan suomenkielinen nimi. Esim. 25F23(BADGER) beasts of prey, predatory
animals: mäyrä, metsäsika. Tällöin haussa joudutaan käyttämään englanninkielistä
nimeä (badger).
Kolmantena tapauksena ovat nimet, joita ei esiinny kontrolloiduissa sanastoissa edes
englanninkielisinä. Tällöin voidaan käyttää avointa ”asiasanaa”, joka on
ICONCLASS-hierarkiassa kontrolloituja NIMI-kenttiä ylempänä ja näkyy ohjelmassa muodossa: 25F23(...) petoeläimet (NIMEN kanssa). Sulkujen sisään kirjoitetaan
haluttu nimi suomeksi ja sen jälkeen määrite myös suomeksi. Esim. 25F23(AHMA)
petoeläimet: ahma. Tältä osin käytäntöön voi tulla vielä muutoksia, kun
ICONCLASS-ohjelma saadaan liitettyä Muus@an.
Ks. aiheesta myös Heidi Lüsherin Iconclass-raportin lukua 4.3. Sulkeiset.
Jos maisema-aiheesta halutaan ilmaista paikkakunta, käytetään luokkaa 61, jossa
notaation numero-kirjainkoodin jälkeen kirjoitetaan isoin kirjaimin NIMI-kenttään
suluissa esim. kaupungin tai paikan nimi. Ks. tarkemmin selostus kohdassa 61D.]

20

’Natura’ (allegorinen hahmo tai näkymä; tai allegoria monirintaisen Efesoksen
Dianan hahmossa); ’Natura’ (Ripa)
[20:25
’Terra’, kaikkien luotujen äiti, kaikkien luontokappaleiden äiti]

21

neljä elementtiä (maa, ilma, tuli, vesi) ja eetteri, viides elementti
'Elementi', 'Elementi secondo Empedocle' (Ripa)

0
21A
0

ilma (yhtenä neljästä elementistä)
'Aria', 'Carro dell'aria' (Ripa)

0

maa (yhtenä neljästä elementistä)
'Terra', 'Carro della terra' (Ripa)

0

tuli (yhtenä neljästä elementistä)
'Fuoco', 'Carro del fuoco' (Ripa)

0
1

vesi (yhtenä neljästä elementistä)
'Acqua', 'Carro dell'acqua' (Ripa)
veden henki, vedenhaltija, vedenneito

21B

21C

21D

18

19
3
22

höyry
luonnonilmiöt

22A
0
31
311
312
22C
1
2
3
31
311
312
32
4
4(...)

5
8
9

aine, materia
Aine (allegoriset esitykset)
aineen olomuodot
kiinteä (aineen olomuoto)
nestemäinen (aineen olomuoto)
valo
luonnonvalo
keinovalo
yliluonnollinen valo
ihmisistä tai esineistä säteilevä valonhohde
sädekehä, pyhimyskehä ~ ihmisistä tai esineistä säteilevä valonhohde
mandorla
taivaasta lähtevä valonsäde
värit, pigmentit ja maalit
värit, pigmentit ja maalit (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu seuraavat värit: musta, sininen, ruskea,
kulta, vihreä, purppuranpunainen, punainen, valkoinen ja keltainen. Muut värit
on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
heijastus (valo yleensä)
varjo
pimeys

22D

ääni

22E

lämpötila
kuumuus
kylmyys

1
2
23

aika

23A

ajan allegoriat

23D4
41
42
43
44

neljä vuodenaikaa
talvi; 'Inverno' (Ripa)
kevät; 'Primavera' (Ripa)
kesä; 'Estate' (Ripa)
syksy; 'Autunno' (Ripa)

23F

vuodenajat kuvattuna maisemina

23K

kaksitoista kuukautta kuvattuna ihmisen toimintoina, sijoitettuna yleensä maisemaan;
ns. ”eri kuukausien askareet”; vuodenaikojen kierto

23R
1

päivä ja yö
päivä, vuorokauden päivä , luonnollinen päivä
19

20
10
11
110
111
113
12
13
130
131
14
140
141
23T

'Giorno naturale', 'Carro del giorno naturale' (Ripa)
aamu
aamun personifikaatio, 'Aurora'; 'Aurora' (Ripa)
aamu ~ maisema (toisinaan nimeltään 'Aurora')
keskipäivä
iltapäivä
ilta
illan personifikaatio, 'Vesper'
ilta ~ maisema (toisinaan nimeltään 'Vesper')
yö
yön personifikaatio, 'Nox'; 'Notte', 'Carro della notte', 'Serenit… della notte'
(Ripa)
yö ~ maisema (toisinaan nimeltään 'Nox')
historialliset aikakaudet

23U
22
24
25
24

ajanlasku, kronologia
tiimalasi
kello
rannekello
taivaan ilmiöt

24A
1
11
2

aurinko
auringonnousu
aamunkoitto, aamunsarastus, aamurusko
auringonlasku

2
6

kuu
täysikuu
kuun valo

24B

24C

planeetat (ja niiden personifikaatiot)(lukuunottamatta maapalloa)

24D

tähdet

24E

tähtitieteelliset ilmiöt

24F

taivas, taivaankaari

24G

sfäärit

25

maa, maailma taivaallisena ruumiina

25A
14
141
142
143
144

kartat, kartastot
neljä pääilmansuuntaa
pohjoinen (yksi neljästä pääilmansuunnasta)
itä (yksi neljästä pääilmansuunnasta)
etelä (yksi neljästä pääilmansuunnasta)
länsi (yksi neljästä pääilmansuunnasta)
20

21

25C11
25D
13
13(...)

31
25F
25F(+421)

2
22
23
23(...)

24
24(...)

25
25(...)

26
26(...)

27
27(...)

28
28(...)

29
29(...)
3
31(+91)

tulivuoren purkaus
kivilajit, mineraalit ja metallit, maaperätyypit
mineraalit ja metallit
mineraalit ja metallit (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu seuraavat mineraalit ja metallit: marmori, kupari, kulta, rauta, platina ja hopea. Muut on luetteloijan itse kirjoitettava
sulkujen sisään.]
kaivos
eläimet
linnunpesä, pesä, pesäkolo
[34
ihminen ja eläin
46C1314 hevoset ja hevosensukuiset eläimet]
nisäkkäät
apinat
petoeläimet
petoeläimet (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu seuraavat petoeläimet: karhu, kettu, hyeena, leopardi, leijona, ilves, pantteri, tiikeri ja susi. Muut on luetteloijan itse
kirjoitettava sulkujen sisään.]
sorkkaeläimet
sorkkaeläimet (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu seuraavat sorkkaeläimet: kameli, dromedaari, hirvi, kirahvi, virtahepo ja sarvikuono. Muut on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
kärsäeläimet
kärsäeläimet (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu elefantti. Muut kärsäeläimet on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
jyrsijät
jyrsijät (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu seuraavat jyrsijät: majava, jänis, hiiri,
kani ja rotta. Muut on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
vedessä elävät nisäkkäät
vedessä elävät nisäkkäät (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu seuraavat vedessä elävät nisäkkäät: delfiini, hylje ja valas. Muut on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
lentävät nisäkkäät
lentävät nisäkkäät (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu lepakko. Muut lentävät nisäkkäät on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
muut nisäkkäät
muut nisäkkäät (NIMEN kanssa)
linnut
muna
[10:25F3
kosminen lintu
10:25F3(+91) maailman muna]
21

22
32
32(...)

33
33(...)

34
35
35(...)

36
36(...)

37
37(...)
38
38(...)

39
39(...)

4
41
41(...)
42
42(...)
43
43(...)

laululinnut
laululinnut (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu pääskynen. Muut laululinnut on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
petolinnut
petolinnut (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu seuraavat petolinnut: kotka ja haukka.
Muut on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
pöllöt
koristelinnut
koristelinnut (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu seuraavat koristelinnut: papukaija ja riikinkukko. Muut on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
vesilinnut
vesilinnut (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu seuraavat vesilinnut: ankka, hanhi, pelikaani ja joutsen. Muut on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
kahlaajalinnut
kahlaajalinnut (NIMEN kanssa)
kävelijä- ja juoksijalinnut
kävelijä- ja juoksijalinnut (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu seuraavat kävelijä- ja juoksijalinnut: fasaani ja kalkkuna. Muut on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
muut linnut
muut linnut (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu seuraavat ”muut linnut”: käki, kyyhkynen ja tikka. Muut on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]

44

matelijat (liskot, käärmeet, ym.)
liskot
liskot (NIMEN kanssa)
käärmeet
käärmeet (NIMEN kanssa)
krokotiilit
krokotiilit (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu alligaattori ja krokotiili.]
kilpikonnat

5

sammakkoeläimet

6
62
62(...)

kalat
ruotokalat
ruotokalat (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu ruotokaloista lohi. Muut on luetteloijan
itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
ankeriaat

63
7
711

pieneliöt
[tähän luokitellaan hyönteiset, ravut, hämähäkit, madot, nilviäiset, simpukat jne.]
hyönteiset
22

23
711(..)

713
715
716
716(...)
72
72(...)
73
73(...)
8
8(...)
81
82
9
25FF24
25FF24(...)
25FF241
25FF3
25FF3(...)
25FF332
25FF41
25FF42
25FF422

25G
11
21
21(...)
22
22(...)
3
3(...)

hyönteiset (NIMEN kanssa)
[Ohjelmaan on valmiiksi suomennettu seuraavat hyönteiset: muurahainen, mehiläinen, kovakuoriainen, perhonen, kärpänen ja heinäsirkka. Muut on luetteloijan itse kirjoitettava sulkujen sisään.]
hämähäkit
skorpionit
äyriäiset
äyriäiset (NIMEN kanssa)
nilviäiset
nilviäiset (NIMEN kanssa)
madot
madot (NIMEN kanssa)
sukupuuttoon kuolleet eläimet
sukupuuttoon kuolleet eläimet (NIMEN kanssa)
esihistorialliset eläimet
fossiilit
hirviöt
satueläimet ~ sorkkaeläimet
satueläimet ~ sorkkaeläimet (NIMEN kanssa)
yksisarvinen
satueläimet ~ linnut
satueläimet ~ linnut (NIMEN kanssa)
kaksipäinen kotka
satueläimet ~ liskot
satueläimet ~ käärmeet
lohikäärme (suuri mielikuvituksellinen käärme, toisinaan siivekäs ja
jalallinen)
kasvit
puuryhmä
hedelmät
hedelmät (NIMEN kanssa)
kasvien ja puiden tuotteet (ei hedelmät)
kasvien ja puiden tuotteet (ei hedelmät) (NIMEN kanssa)

31
31(...)

puut
puut (NIMEN kanssa)
[10:25G3
elämänpuu]
pensaat
pensaat (NIMEN kanssa)

4
4(...)
41
41(...)
411
411(...)
52

vihannekset ja yrtit
vihannekset ja yrtit (NIMEN kanssa)
kukat
kukat (NIMEN kanssa)
katkaistut kukat; kukkakimppu, kukkapuska
katkaistut kukat; kukkakimppu, kukkapuska (NIMEN kanssa)
sammaleet
23

24
54
25GG1
25H

sienet
fantasia- ja tarukasvit (yleensä)
maisema
[Kaksoiskirjaimella –HH- voidaan osoittaa, että kyseessä on ideaalimaisema.
Tällöin voidaan käyttää samoja alaluokkia kuin varsinaisen maiseman kohdalla.]

25HH
11
119
12
13
133
14
15
159
16
161
17
18

19
199
2
211
212
213
2130(...)
214
216
2161
22
222
223
2321
2321(...)
2322
2322(...)
2323
2323(...)
2324
2324(...)
25I

ideaalimaisema, ihanteellinen maisema
vuoret, kalliot, tunturit
luola
laakso
rannikko, ranta
hiekkaranta, uimaranta, kylpyranta
saari
metsä
metsäpalo
tasanko
preeria, savanni
niitty
kulttuurimaisema [maisema, jossa näkyy ihmisen toiminnan jäljet: esim. niittytai peltomaisema, asuinrakennuksia maisemassa jne. - erotuksena
luonnonmaisemasta]
suo (ja kuivatettu marskimaa)
tulva
vesinäkymät
lähde
puro
joki
personifioitu joki (NIMEN kanssa)
järvi, lampi
vesiputous
koski
kanava
pato (kanavassa)
sulku
valtameri
valtameri (NIMEN kanssa)
meri
meri (NIMEN kanssa)
lahti
lahti (NIMEN kanssa)
salmi
salmi (NIMEN kanssa)
kaupunkimaisema sekä ihmisen tekemät rakennukset osana maisemaa

1

kaupunki; ”veduta”
24

25

12
13
14
141
142
143
144
145
1451

146
15
2
241
244
3
4
41
42
5
6

7
8
9

[ks. myös 41A1 ja 48C1]
kaupunkinäkymä, -panoraama, -siluetti
[25I12:41A36 ns. kattomaisema]
julkinen puisto, puisto kaupungissa
yleinen tie
katu
avenue, bulevardi
satamalaituri
aukio, tori
kanava (kaupungissa)
silta (kaupungissa joen, kanavan tms. yli)
46C112
silta [luokitellaan tähän, kun halutaan korostaa liikennettä
sillalla.]
kaupunginmuuri
monumentit, patsaat (kaupungissa)
kylä
kylätie
kyläaukio
maatilarakennus osana maisemaa [ks. myös 41A17]
tehdas- ja myllymaisemat
tuulimylly osana maisemaa
vesimylly osana maisemaa
torni tai linna maisemassa
maisema, jossa silta, viadukti tai akvedukti
[25I1451
silta (kaupungissa joen, kanavan tms. yli)
46C112
silta (luokitellaan tähän, kun halutaan korostaa liikennettä sillalla)]
monumentti osana maisemaa
hautausmaa (ja muut vastaavat rakennelmat)
rauniomaisema (maisema, jossa raunioita)

25K15
16
241

viidakko, sademetsä
autiomaa, aavikko
jäävuori

25L
25L(...)

kaupunkiallegoriat ja –symbolit
kaupunkiallegoriat ja –symbolit (NIMEN kanssa)

25N
25N(...)

fiktiiviset maat
fiktiiviset maat (NIMEN kanssa) [esim. ATLANTIS]

26

meteorologiset ilmiöt

26A

pilvet
32

26B
1
2
26C

nimbus eli sadepilvet
sade
sumu
sateenkaari
tuuli, tuulet
25

26
3
32
34
26D
1
4

pakkanen
lumi
jää

32

ukkosmyrsky, salamointi
revontulet, "Aurora borealis"

26E

29

myrsky
myrskyävä meri
lumimyrsky

surreaalinen maisema, surrealistiset näkymät [myös fantasia- tai satumaisemat]

26

27

3

IHMINEN
[Ihmisfiguuri yleensä, tiettyä historiallista yksilöä esittävät kuvat sijoitetaan
pääluokkaan 6. Kohtia 31A23-27 ja 31B6 käytetään, jos asentojen, liikkeiden,
ilmeiden tai eleiden merkitystä on korostettu ja ne ilmentävät kuvan sisältöä
- esim. Gallen-Kallelan Ad Astra: kohotetut kädet (31A25).]

31

Ihminen biologisena olentona

31A
31AA
31A1

14
140
31AA140

(alaston) ihmisfiguuri; 'Corpo humano' (Ripa) [mies]
(alaston) ihmisfiguuri; 'Corpo humano' (Ripa) [nainen]
kaanon, ihmisruumiin suhteet
[Mikäli halutaan ilmoittaa henkilöhahmojen lukumäärä, koodin perään lisätään
(ilman välilyöntiä, suluissa):
(+7)
figuurien lukumäärä
(+71) yksi figuuri
(+72) kaksi figuuria
(+73) kolme figuuria
(+74) neljä figuuria
(+75) viisi figuuria
(+76) kuusi figuuria
(+77) seitsemän figuuria
(+78) kahdeksan figuuria
(+79) yli kahdeksan figuuria
esim. kolme alastonta naisfiguuria: 31AA(+73)]
ihmisruumiin ihannesuhteet, akateeminen alastonaihe
ihmisruumiin (mies) ihannesuhteiden allegorinen esitys
ihmisruumiin (nainen) ihannesuhteiden allegorinen esitys; 'Bellezza feminile' (Ripa)

31A2
21
211

anatomia (ei-lääketieteellinen)
(ihmisen) luuranko
(ihmisen) pääkallo
11R71 pääkallo Vanitas-symbolina
31F11 pääkallo Kuoleman symbolina
22
ihmisruumiin osat
221
(ihmisen) pää
2211
kasvot
22111
kasvon osat
22111(...)
kasvon osat (NIMEN kanssa)
22111(HUULET)
kasvon osat (NIMEN kanssa)
22111(NENÄ)
kasvon osat (NIMEN kanssa)
2212
silmät
222
rintakehä
2221
sydän
22210
sydänsymboliikka
222101
profaani sydänsymboliikka ~ rakkaus
27

28
2223
2225
2226
2236
22361
22362
224
2245
2246
225
22621
23
231
2311
233
235
236
24
25
31AA25
26
27
271
2711
27112
272
276
277

rinnat
selkä
torso
(ihmisen) sukupuolielimet
miehen sukupuolielimet
naisen sukupuolielimet
käsi, kädet
kämmen
sormet
jalka, jalat
hiukset
ihmisruumiin asennot ja eleet
seisova figuuri
kontraposto-asento
polvistunut figuuri
istuva figuuri
makaava figuuri
pään asennot
käsien ja käsivarsien asennot ja eleet [yksi käsi tai käsivarsi]
käsien ja käsivarsien asennot ja eleet [molemmat kädet tai käsivarret]
jalkojen asennot
ihmisruumiin liikkeet
ihmisruumiin liikkeet eteenpäin
kävely
juoksu
43B131
polkupyöräily
ihmisruumiin liikkeet ylös- ja alaspäin
ihmisruumiin liikkeet ilmassa
ihmisruumiin liikkeet vedessä

3
31
311
32
33
34
35

aistit
näköaisti, näkeminen, katsominen (yhtenä viidestä aistista)
silmälasit
kuuloaisti, kuunteleminen (yhtenä viidestä aistista)
hajuaisti, haistaminen (yhtenä viidestä aistista)
makuaisti, maistaminen (yhtenä viidestä aistista)
tuntoaisti, tunteminen (yhtenä viidestä aistista)

4
41
4111

vammat, epämuodostumat, luonnottomuudet; sairaudet
vammat, epämuodostumat
sokea, sokeus
31A41111:73C88 sokea johtaa sokeita (Matteus 15:14)
kuuro, kuurous
jättiläiset
kääpiöt
yliluonnollisia voimia omaavat ihmiset
yliluonnollisia voimia omaavat ihmiset (NIMEN kanssa) [esim.
LEPAKKOMIES)
ihmishahmoiset olennot, joilla on epänormaali määrä päitä tai muita ruumiinjäseniä tai niiden sijainti tai muoto on epänormaali

412
421
422
423
423(...)
44

28

29
44412
31AA44412
45
4511
45111
4512
4512(...)
45231
4561
31AA4561
458
4581
4582
46
4624
4624(...)
5
511
51455
522
531
534
5341
54
31AA54
54(+1)
54(+2)
54(+3)
55
64
7
71
710
72
720
7211
73
31B
1
11
13
17
2

suuripartainen mies
parrakas nainen
hirviöt tai sekasikiöt, joiden hahmo on sekoitus ihmistä ja eläintä
hirviöt, joilla on eläimen pää
hirviöt, joilla on kolme eläimen päätä
eläimet, joilla on ihmisen pää
eläimet, joilla on ihmisen pää (NIMEN kanssa)
sfinksi
merenhaltija
merenneito, seireeni
(ks. myös 92I73)
siivekkäät mielikuvitus-, fantasia- tai satuolennot
keiju, haltija(tar)
tonttu
sairaudet, taudit
iho- ja sukupuolitaudit
iho- ja sukupuolitaudit (NIMEN kanssa) [esim. AIDS]
kauneudenhoito, hygienia [31A51 miehet; 31AA51 naiset]
peili
11R7:31A511 peili vanitas-symbolina
huulipuna
jalkahoito, pedikyyri
hiustenhoito [31A53 miehet; 31AA53 naiset]
parta
viikset
peseytyminen ja kylpeminen; sisällä
peseytyminen ja kylpeminen; ulkona
[31AA54:33C87 peseytyvän tai kylpevän henkilön tirkistely (ulkona)]
peseytyminen ja kylpeminen (yksin)
peseytyminen ja kylpeminen (kaksi yhdessä)
peseytyminen ja kylpeminen (monta henkilöä)
pukeutuminen ja riisuutuminen
niistäminen
sukupuolet (ihminen)
miessukupuoli; mies
miehisyyden symbolit
naissukupuoli; nainen
naiseuden symbolit
neitsyys, neitseys
hermafrodiitti, androgyyni
mieli, henki
nukkuminen; tajuttomuus, tiedottomuus
[31B1 nukkuminen sisällä; 31BB1 nukkuminen ulkona]
nukkuminen sängyssä
nukkuminen maassa [BB- ulkoilmassa, taivasalla]
[35
pastoraalit ja idyllit, Arkadia-maisemat]
herääminen
näkyjen näkeminen
29

30
3
31
33
4
5
52
6
62

uni, unennäkö
painajainen
ennusuni, profeetallinen uni
hypnoosi
humala- tai huumaustila
juopumus, humala
inhimilliset ilmeet ja eleet
kasvojen eri ilmeet
[32A5
karikatyyrit]

31C

henki (tai sielu) ruumiin vastakohtana

31D

ihmisen elämänkaari (nuoruus, aikuisuus, vanhuus jne.)
[31D:11R3 ihmisen ikäkaudet kristillisessä merkityksessä]
ihmisen ikäkaudet
vauva ~ ihmisen ikäkaudet
lapsi
nuorukainen, nuori mies
neito, neitokainen, nuori nainen
aikuinen mies
aikuinen nainen
vanhus, vanha mies
vanhus, vanha nainen

1
111
112
12
13
14
15
16
17
31E

ihmisen kuolema
kuoleminen
kuolinvuode
"Ars moriendi"
tapaturmainen kuolema (ei-väkivaltainen kuolema)
loukkaantuminen tapaturmassa (ei sisällä kuolemaa)
[HUOM.: Luokitusta 31E22 käytetään ensisijaisena vain, jos halutaan
korostaa kuolintapahtumaa. Jos taas halutaan korostaa tilannetta, jossa
tapaturma sattui (esim. liikenneonnettomuus), se luokitellaan onnettomuudeksi (tapaturmaksi). Molemmissa tapauksissa luokittelua voidaan täydentää
toisella. Siten esim. kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus (autokolari
tms.) voidaan luokitella näkökohdasta riippuen kahdella tavalla:
31E229:46C169 tai 46C169:31E229.]
2211
hukkuminen (ei-väkivaltainen)
2212
hukkunut henkilö
[46C292 haaksirikon seurauksena hukkuva henkilö]
229
tapaturmainen kuolema, joka aiheutuu ei-toivotuista virheistä ihmisen
toiminnassa, esim. liikenteessä, työssä jne.
23
väkivaltainen kuolema, tapetuksi tuleminen
23(+2)
murha
23(+21)
lynkkaus
23(+3)
kuolema taistelussa
23(+33)
kuolema sodassa
23(+4)
kidutuskuolema
23(+42)
kidutusväline

1
12
13
22
31EE22

30

31
23(+42)(...)
23(+5)
23(+6)
23(+7)
2346
23461
234631
2347
2356
3
4
31F

kidutusväline (NIMEN kanssa)
marttyyrikuolema
teloitus (oikeuden päätöksellä)
itsemurha
väkivaltainen kuolema aseella
väkivaltainen kuolema nuolella tai nuolilla
väkivaltainen kuolema miekalla
väkivaltainen kuolema tuliaseella tai ampuma-aseella
väkivaltainen kuolema ristiinnaulitsemalla
ruumis
kuolleista herääminen

2(+1)
2(+4)
23
24
26
3

Kuoleman symbolit ja personifikaatiot
Kuoleman symbolit
pääkallo (Kuoleman symbolina)
[11R71
pääkallo Vanitas-symbolina]
[31A211
pääkallo]
Kuoleman personifikaatiot, ”Morte” (Ripa)
[31F2 Kuolema miespuolisena hahmona; 31FF2 Kuolema naispuolisena hahmona]
Kuolema hevosella ratsastamassa
Kuolema viikatteen kanssa, ”viikatemies”
Kuolema miehen hahmossa
Kuolema vanhan miehen hahmossa
Kuolema luurankona
Kuolemantanssi; Kuolema yhden tai useamman ihmisen seurassa

3
31
311

sielu
[Lisää luokitteluun hahmo, jossa sielu on kuvattu; esim. sielu linnun hahmossa:
31G:25F3]
sielu kuoleman jälkeen
sielu erkanee ruumiista pienen ihmisolennon hahmossa
enkelit kantavat sielun taivaaseen

1
11

2

31G

32

ihmistyypit; kansat ja kansallisuudet

32A
1
11
110
12
120
13
130
14
140
5
8

ihmistyypit
neljä temperamenttia; 'Complessione' (Ripa)
koleerinen, äkkipikainen temperamentti
'Colerico (per il fuoco)' (Ripa)
sangviininen, toiveikas, optimistinen temperamentti
'Sanguigno (per l'aria)' (Ripa)
flegmaattinen temperamentti
'Flemmatico (per l'acqua)' (Ripa)
melankolinen temperamentti
'Malenconico (per la terra)', 'Malinconia' (Ripa)
karikatyyrit (ihmistyypit)
[31B62 kasvojen eri ilmeet]
intohimot, emootiot, affektit
31

32

32B
(+51)
(+52)
(+53)
(+54)
33

ihmisrodut; kansat; kansallisuudet
miehet
naiset
vauvat ja lapset
aikuiset
ihmisten väliset suhteet

33A
3
5

ystävälliset suhteet
vierailu toisen luona, kylässäkäynti; vieraiden vastaanottaminen
ystävykset

1
3
5
6
9

epäystävälliset (agressiiviset) suhteet, vihamielisyys
riita, riiteleminen
taisteleminen
vihollinen
tappaminen, surmaaminen ~ epäystävälliset (agressiiviset) suhteet
pako, pakeneminen

33B

33C
2
21
2121
23
232
31
311
4
41
411
421
4212
46
47
49
5
51
52
521
54
55
6

71
8
811

sukupuolten väliset suhteet
rakastavaiset; kosiskelu, flirttailu
kosiskelu
rakastaja(tar) ja rakkauskirje
46E221
kirje, kirjekuori
rakastavaiset
rakastavaiset suutelevat
yksipuolinen kosiskelu
pakeneva nainen (yksipuolinen kosiskelu)
rakasteleminen, yhdyntä
mies ja nainen yhdynnässä
rivot kohtaukset, pornografia
neitsyyden menetys symbolisena esityksenä
avoin lintuhäkki (neitsyyden menetys symbolisena esityksenä)
itsetyydytys, masturbaatio, onania
ryhmäseksi
raiskaus, seksuaalinen väkivalta
prostituutio
[33C5 naisten prostituutio; 33CC5 miesten prostituutio]
ilotalo, bordelli
huora, prostituoitu
kurtisaani, heteira
'madam', ilotalon pitäjä (bordelli-kohtaus)
parittaja (bordelli-kohtaus)
homoseksuaalinen rakkaus
[33C6 miesten välinen homoseksuaalinen rakkaus;
33CC6 naisten välinen homoseksuaalinen rakkaus: lesbous]
kastraatio
intohimo, seksuaalinen halu
sensuaalisuus
32

33
8110
812
8120
82
87

'Libidine', 'Volutt…' (Ripa)
siveys
'Castit…', 'Pudicitia', 'Vergogna honesta' (Ripa)
taivaallinen ja maallinen rakkaus
tirkistely
[31AA54:33C87 peseytyvän tai kylpevän henkilön tirkistely (ulkona)]
seksuaaliset perversiot ja poikkeavuudet
sadismi
masokismi
fetisismi
personifioitu Rakkaus
Rakkauden puutarha, ”fête galante”

89
891
892
893
9
93
34

ihminen ja eläin
(+91)
(+912)
(+913)
(+933)
(+9331)
(+9332)
(+9342)
(+9352)
(+945)
(+946)
(+95)
(+962)
(+98)
(+982)
(+991)

34A

eläimet symboleina
heraldiset eläimet
eläimet attribuutteina
eläimen pää
eläimen pääkallo
eläimen sarvet
eläimen siivet
höyhenet, sulat
eläimet syömässä ja juomassa
nukkuva(t) eläin (eläimet)
eläin tai eläimet liikkeessä, esim. juoksemassa, lentämässä, uimassa,
kiipeämässä
haavoittunut tai loukkaantunut eläin (eläimet)
ihminen ja eläin
kotieläimet
muna
eläinten kesyttäminen ja kouluttaminen

34B1
11
12
121
13
131
2

22
23
232
2321
233
2331

kotieläimet, sisällä pidettävät
koira
kissa
kissa ja hiiri
lintu kotieläimenä (sisätiloissa)
lintu häkissä, häkkilintu
kotieläimet, ulkona pidettävät
[46C13141 hevonen]
[47I21
karja]
kotieläimet (nisäkkäät), ulkona pidettävät
kotieläimet (linnut), ulkona pidettävät
kanalinnut (kukko, kana, kananpoika, jne.)
[34B232:25F31(+91) kananmuna]
kanala
vesilinnut kotieläiminä
joutsenet (vesilinnut kotieläiminä)
33

34
2332
2333

hanhet (vesilinnut kotieläiminä)
ankat (vesilinnut kotieläiminä)

34 C
3

eläintensuojelu
luonnonsuojelualue, kansallispuisto

34D

ihmiselle haitallisten tai vahingollisten eläinten valvonta ja torjunta

34E
21
22

eläinten telkeäminen ja vapauden rajoittaminen
sirkuseläimet
eläintarha, esitettynä paikkana, jossa pidetään muita kuin kotieläimiä

1
11
12
13

ihminen ja (villi) eläin
ihminen eläinten uhkaamana
ihmisen ja eläinten välinen kamppailu
ihminen surmaa eläimen
eläin surmaa ihmisen

34F

35

pastoraalit ja idyllit, Arkadia-maisemat
[tätä luokkaa voi käyttää neljällä eri tavalla:
a) 35, ilman täydentäviä luokitteluja
b) 35, yhdistettynä muihin näkymää kuvaaviin luokitteluihin,
esim. pastoraalimaisema, jossa nukkuva paimen
35:47I221:31BB13
c) kolmiosainen luokittelu, jossa toinen osa viittaa kirjalliseen lähteeseen,
esim. 35:83(...):33C311
tätä luokittelua voidaan käyttää, jos kirjallinen lähde on tiedossa; luokittelun kolmas
osa viittaa näkymän erityispiirteisiin (33C311 rakastajaa pakeneva nainen)
d) jos kirjallinen lähde on vähän tunnettu tai tuntematon, luokkaan voi liittää
sulkuihin päähenkilöiden nimet; erityispiirteiden kuvaamiseen voidaan käyttää
lisäluokittelua, esim. Dafne vetää Khloen jalasta piikkiä
35(DAFNE JA KHLOE):31A522.]

34

35

4

YHTEISKUNTA, SIVILISAATIO, KULTTUURI

41

jokapäiväisen elämän aineelliset aspektit

41A
1
11
12
14
141
143
144
15
16
161
162
163
17
171
19
191
192
193
196
2
221
223
23
24
25
3
31
32
3211
3221
33
3311
3321
336
36
37
38
3911

asuminen
[41A1 rakennukset: ulkopuoli; 41AA1 rakennukset: sisäpuoli]
rakennukset; asunnot
palatsi
linna
[41A12:48C149 linnan rauniot]
asuminen kaupungissa
[ks. myös 25I1 ja 48C1]
asuintalo tai rivi asuintaloja (1-3 kerrosta) urbaanissa miljöössä
(kaupungissa, esikaupungissa tai lähiössä)
erillinen talo kaupungissa
kerrostalo
pilvenpiirtäjä
asuminen maaseudulla (kartano, huvila, omakotitalo, mökki jne.)
kartano
huvila
omakotitalo, mökki
maatila [ks. myös 25I3]
lato, talli, navetta jne. [ks. myös 25I3]
muut asumismuodot, asuntotyypit
teltta
asuntovaunu, ”caravan”
asuntolaiva
luola-asunto
interiöörit
olohuone
ruokailuhuone
makuuhuone
kylpyhuone
muut huoneet
rakennuksen eri osat
rakennuksen julkisivu, fasadi
ovi
avoin ovi
suljettu ovi
ikkuna
avoin ikkuna
suljettu ikkuna
henkilö ikkunassa
katto
[25I12:41A36 ns. kattomaisema]
kellari
parveke
kaivo
35

36
4
421
422
5
51
54
6
632
64
641
65
651
7
711
72
721
722
761
77
773
774
775
41B
1
114
1141
152
16
162
2
21
211
214
3
3(+1)
3(+2)
3(+3)
31
32
34
37
4
5
511
41C

dekoraatiot
ikkunaverhot
seinäkankaat ja -verhot
lisä- ja ulkorakennukset; portti; aita
linnan tai kartanon sisäpiha
aita
puutarha
[33C93 Rakkauden puutarha]
kukkapenkki
puutarhakoristeet
veistokset puutarhassa
vesiaiheet puutarhassa
suihkukaivo puutarhassa
huonekalut ja taloustavarat
pöytä
istuinhuonekalut
tuoli
sohva
sänky
astiat
keramiikka- ja posliiniastiat: ruukku, kannu, tuoppi, vaasi jne.
lasiastiat: pullo, juomalasi, tuoppi, ruukku, vaasi jne.
puuastiat: puutynnyri
lämmitys ja valaistus, tuli
avotuli (yleensä)
tulitikku
tulitikkuaski, tulitikkurasia
tuhka
nuotio, leirituli
savu
liesi, hella, uuni yms.
takka
itsensä lämmittely tulen (tai lieden, uunin jne.) ääressä
savupiippu
valaistus, lamput
[44E2
katuvalaistus]
sytyttää tuli (lamppu, kynttilä)
sammuttaa tuli (lamppu, kynttilä)
antaa jollekin tulta
kynttilä
soihtu
öljylamppu
sähkölamppu
tulipalo (kaupunki, talo, metsä jne.)
[esim. tulipalo talossa 41B4:41A14]
tulipalon sammuttaminen
palomies
ravinto, ruoka
36

37
1
11
119
12
2
21
211
2411
2421
25
2541
27
27(+1)
27(+2)
27(+3)
27(+4)
27(+5)
27(+6)
27(+9)

syöminen ja juominen
syöminen
nälkä
juominen
keittiö ja kellari
keittiö
keittiö-interiööri
viinikellari
jääkaappi
ruoanlaitto, kokkaaminen
takka, uuni, leivinuuni (keittiössä)
keittiövälineet
metalli
kivi
keramiikka ja lasi
puu ja muut fytogeeniset eli kasvipohjaiset materiaalit
eläinpohjaiset materiaalit
synteettiset materiaalit
rikkoutunut, vahingoittunut

3
31
311
312
313
32
321

katettu pöytä
ruokailuvälineet ja –astiat
ruokaveitsi
haarukka
lusikka
juoma-astiat
kuppi
[41C7211 kupillinen kahvia]
[41C7221 kupillinen teetä]
juomalasi
tee- ja kahviastiasto
kahvikuppi (teekuppi) ja lautanen
kahvipannu
teepannu; samovaari
pöytäasetelma
aamiaisasetelma (Holl: "ontbijtje")
juhla-ateria (asetelma)
(perhe) ateria
juhla-ateria
juomingit, orgiat
ruoka-aineet, ruoka-asetelma
ruokaa, juomaa, jne. vadilla
ruokaa tai juomaa lasissa tai lasiastiassa
ruokaa tai juomaa lasipullossa tai ruukussa
ruokaa tai juomaa muissa astioissa, esim.: kannu, tynnyri, säilyketölkki jne.
leipä, kakku, leivos, leivonnaiset
maitotuotteet ja munat
maitotuotteet
voi
juusto

323
33
331
332
333
38
381
382
4
5
52
6
61(+2)
61(+3)
61(+4)
61(+5)
62
64
641
6411
6412

37

38
6413
64131
64132
64133
642
65
651
652
652(...)
653
653(...)
6531
66
66(...)
661
662
663
67
68
69
7
71(+2)
71(+3)
71(+4)
71(+5)
7111
7112
7113
7113(...)
712
7131
7132
7133
714
7141
715
715(...)
7151
72
721
7211
7221
74
741
742
75
9
41D
(+5)

maito
piimä
jugurtti
jugurtti
munat, munaruoat
vihannekset ja hedelmät; vihannes- ja hedelmäasetelma
perunat
vihannekset
vihannekset (NIMEN kanssa)
hedelmät
hedelmät (NIMEN kanssa)
jalostetut hedelmät, eli hillo, marmelaadi, jne.
mausteet
mausteet (NIMEN kanssa)
suola
pippuri
sinappi
ruokaöljy, etikka, kastikkeet tai soseet
kala; kala-asetelma
liha; liha-asetelma
juomat, päihteet, huumeet
ruokaa, juomaa, jne. vadilla
ruokaa tai juomaa lasissa tai lasiastiassa
ruokaa tai juomaa lasipullossa tai ruukussa
ruokaa tai juomaa muissa astioissa, esim.: kannu, tynnyri, säilyketölkki jne.
viinilasi, lasillinen viiniä
viinipullo
viinimerkit, viinityypit
viinimerkit, viinityypit (NIMEN kanssa)
likööri
genever, gin
whisky
vodka
olut
lasi olutta
muut alkoholijuomat
muut alkoholijuomat (NIMEN kanssa)
cocktail
piristävät, stimuloivat juomat
kahvi
kupillinen kahvia
kupillinen teetä
tupakka
piippu ~ tupakka
sikari
huumeet
kannibalismi
muoti, vaatetus
pukeutuminen
38

39
(+6)
(+81)
(+82)
1
2
2332
2421
251
261
2631
2632
265
2652
266
2664
268
283
3
4
441
9

41E

riisuutuminen
miesten vaatteet
naisten vaatteet
muoti
vaatetus, puvut
kengät, jalkineet
naamiaiset, naamiaispuku
alusvaatteet
nenäliina
sateenvarjo
aurinkovarjo
vaatteiden koristeosat
pitsi
koristeet, korut, jalokivet
sormus
laukku, käsilaukku
naamio
kansanpuku, kansallispuku
vaatteiden hoito, pesu ja ompelu
ompelu, kutominen (kotona)
riisuutunut, puolialaston
[31A alaston miesfiguuri]
[31AA alaston naisfiguuri]
asetelma, "still life" (yleensä)

42

perhe, jälkeläiset

42A
1
12
18
2
212
26
3
31
4
5

42B
41
6
7
71
72
9

suvunjatkaminen, syntymä ja varhaisnuoruus
suvunjatkaminen ja raskaus
raskaana oleva nainen, lasta odottava nainen
hedelmällisyys
lapsivuode, syntymä
vastasyntynyt lapsi
kaksoset
äiti ja vauva tai pieni lapsi
imetys, imettäminen
vastasyntynyt, vauva
lapsi (kotona)
[42A5 poika]
[42AA5 tyttö]
perhe-elämä, vanhemmat lastensa kanssa
Pero imettää Cimonia (”Caritas romana”)
orpo, orvot lapset
perhe-elämä
perhe-elämää kotona
perhe matkalla, lomalla
lapsi tai nuori jättää vanhempansa, lähtee kotoa maailmalle

39

40
42D
1
11
2
21
211
212
25
3
39
41
42
5
7
42DD7
42E
131
132
17
2
272
31
311
33
34
35
37
372
3722
3723
38
43
4311
432
42F
1
2

3
31
5
42G
2
21
211

kihlaus ja avioliitto
kihlaus, kihlajaiset
kosinta
avioituminen, hääseremoniat
morsian ja sulhanen häävaatteissa
sulhanen (häävaatteissa)
morsian (morsiuspuvussa)
hääateria
avioliitto, aviopari, ”matrimonium”
aviorikos
leskimies
leskirouva
avioero
(aviomiehen) rakastajatar
(vaimon) rakastaja
hautaaminen, hautajaisseremoniat
kuolleen sureminen
valitus, vaikerointi, valitusvirsi, lamentaatio (~hautajaisseremoniat)
kuolinnaamio
hautajaiset
haudankaivaja
hauta
hautakivi
sarkofagi
uurna
hautakappeli
muinaiset hautatyypit
historialliset hautatyypit
pyramidi (historialliset hautatyypit)
mausoleumi
merkit, symbolit ja aiheet hautajaistaiteessa
hautausmaa
katakombit
kirkkotarha (kirkon ympärillä)
kodin taloudenhoito; vaimo työssään
emäntä, vaimo, "kotirouva"
kaupassa tai (kauppa)torilla käynti (~kodin taloudenhoito)
46B11 (kauppa)tori
46B13 kauppa
kotityöt
(asunnon) siivous
palvelijat, palvelushenkilökunta
perhe, sukulaissuhteet, jälkeläiset
perheen sukulaissuhteet (ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen asteen
sukulaissuhteet), sukupolvet
perheen ensimmäisen asteen sukulaissuhteet
vanhemmat (perheen ensimmäisen asteen sukulaissuhteet)
40

41
2111
2112
212
2121
2122
22
221
222
223
23
232
234
29
42Z
11
111
43

isä (perheen ensimmäisen asteen sukulaissuhteet)
äiti (perheen ensimmäisen asteen sukulaissuhteet)
[10:42G2112 kosminen äiti, ”Magna Mater”]
lapset (perheen ensimmäisen asteen sukulaissuhteet)
poika (perheen ensimmäisen asteen sukulaissuhteet)
tytär (perheen ensimmäisen asteen sukulaissuhteet)
perheen toisen asteen sukulaissuhteet
isovanhemmat (perheen toisen asteen sukulaissuhteet)
veljet tai sisaret (perheen toisen asteen sukulaissuhteet)
lapsenlapset (perheen toisen asteen sukulaissuhteet)
perheen kolmannen asteen sukulaissuhteet
setä, eno, täti (perheen kolmannen asteen sukulaissuhteet)
serkku, serkut (perheen kolmannen asteen sukulaissuhteet)
insesti
eksoottiset ja moniavioiset perhemuodot
haaremi
odaliski
ajanviete, huvittelu

43A
1
11
12
121
1211
1213
122
123
1231
13
132
2

23
3
31
35
351
36
361
363
37
372
373
374
376

juhlat, juhlallisuudet
vuotuiset juhlapäivät
kalenterivuoden juhlat, kirkolliseen kalenteriin liittyvät ei-liturgiset juhlat
joulu, laskiaiskarnevaali ja pääsiäinen ei-liturgisina juhlina
joulu (ei-liturgisena juhlana)
joulukuusi
joulupukki
laskiainen, laskiaiskarnevaali (ei-liturgisena juhlana)
pääsiäinen (ei-liturgisena juhlana)
pääsiäismuna
vuodenaikojen eri toimintoihin liittyvät juhlat
elonkorjuu-juhla(t)
yksityiset juhlat, iloinen seurue
[43A2 juhlat sisätiloissa]
[43AA2 juhlat ulkona, ”fête champêtre”]
tanssiaiset
markkinat ja sirkus
karuselli
ulkoilmaesitykset (markkinat)
esitykset teltassa (markkinat)
sirkus
sirkusteltta (ulkopuolelta)
sirkusteltta (sisäpuolelta)
näytös; markkina- ja sirkusesiintyjät, sirkustaiteilijat
akrobaatti, trapetsitaiteilija ~ sirkus
klovni, sirkuspelle
sirkusesitys, jossa mukana koulutettuja eläimiä (apinoita, norsuja, karhuja,
leijonia, tiikereitä, hevosia, koiria, delfiinejä, hylkeitä, kirppuja jne.)
ennustaja ~ markkinat ja sirkus
41

42

4
42
422
49
43B
1
11
12
13
131
144
3
31
311
313
33
34
4
42
5
6
611
7
8

43C

[43A376 ennustaja (mies)]
[43AA376 ennustaja, ennustajatar (nainen)]
yleiset julkiset juhlat
triumfikulkue, juhlakulkue
[45B51 sotilasparaati]
triumfikaari, riemukaari
julkiset hautajaiset
ajanviete, virkistäytyminen [ihmisten oleskelu ja toiminta eri paikoissa ja
tilaisuuksissa]
luonnosta nauttiminen, retkeily
luonnon katseleminen ja mietiskeleminen
piknik, ateriointi luonnossa
kävely, käyskentely, vaeltaminen (ajanviete, virkistäytyminen)
[33C93 ”fête galante”]
polkupyöräily, ratsastus (ajanviete, virkistäytyminen)
[46C125 polkupyörä]
kukkien poimiminen
sisätiloissa tapahtuvat huvitukset
majatalo, kestikievari, kapakka, pub
ravintola
terassi ravintolan edessä
kasino
yökerho, tanssihalli
metsä ja puisto (virkistäytymispaikkoina)
[35 pastoraalit ja idyllit, Arkadia-maisemat]
puisto
uimaranta (virkistäytymispaikkana)
leikkikenttä
keinu
eläintarha (virkistäytymispaikkana)
näyttelyt, kokoelmat
[48A8 taidenäyttelyt]

urheilu, pelit ja fyysiset esitykset
urheilija, pelaaja jne.
yleisö (urheilu, pelit jne.)
voittaja, voitto (urheilu, pelit jne.)
joukkue (urheilu, pelit jne.)
tapaturma, vahinko (urheilussa, pelissä jne.)
metsästys
metsästäjä
[43CC114 naispuolinen metsästäjä]
118
salametsästäjä
12
kalastus (urheilu)
[47K
ammattikalastus]
12(+416)
kalastusvälineet
12(+4161)
onkivapa, ongenvapa
12(+41612)
siima, ongensiima
12(+41613)
koho, ongenkoho
(+1)
(+24)
(+31)
(+51)
(+9)
11
114

42

43
12(+41614)
12(+4163)
121
128
1281
1422
14221
211
2121
2132
221
223
224
24
244
245
3
41
4132
4151
51
593
7
78
9
911
912
92
93
94
44
44A

ongenkoukku
verkko, kalastusverkko (rysä, katiska jne.)
[47K41 verkon paikkaaminen, verkon korjaaminen]
onkiminen, onginta (virvelöinti jne.)
(urheilu-, huvi-) kalastaja
kalansaaliin näyttäminen
härkätaistelu
härkätaistelija, toreadori
juoksukilpailu
kilparatsastus
polkupyöräkilpailu
uiminen (urheilu)
soutaminen, melominen, jne. (urheilu)
purjehtiminen (urheilu)
talviurheilu
luistelu (talviurheilu)
hiihtäminen (talviurheilu)
yleisurheilu, voimistelu
pallopelit
jääkiekko
tennis
korttipelit
palapeli, puzzle
lasten pelit ja leikit
lapsi ja leikkikalut
tanssi
[48C84 balettitanssi]
tanssiva mies yksin
tanssiva nainen yksin
tanssiva pari
useampi tanssiva pari
ryhmätanssi

valtio, laki, politiikka
valtion symbolit (yleensä)
(+2)
kansakunta; kansallisuus
(+2)(...)
kansakunta; kansallisuus (maan NIMI suluissa)
(+3)
maakunta, maakunnallinen
(+3)(...)
maakunta, maakunnallinen (maakunnan NIMI suluissa)
(+4)
kaupunki
(+4)(...)
kaupunki (kaupungin NIMI suluissa)
1
vaakunat (valtion, jne. symboleina)
3
liput (valtion, jne. symboleina)
4
kunniamerkit, mitalit (valtion, jne. symboleina)
5
tietyn kansan tai valtion symbolit
51
tietyn kansan tai valtion personifikaatiot

44B
0

hallitus, valtiovalta, valtio; 'Politica', 'Auttorit... o Potest...' (Ripa)
hallitusjärjestelmät
43

44
01
011
02
03
04
041
09
1

112
113
115
119
1212
15
1511
1512
15121
151211
15122
151221
162
191
2
21
211
233
4
41
6
44C
1
11
3
31
311
312
32

33
4
41
42
5
59
44D

monarkia; 'Monarchia mondana' (Ripa)
aristokratia; 'Aristocratia' (Ripa)
demokratia; 'Democratia' (Ripa)
tasavalta; 'Governo della republica' (Ripa)
siirtomaajärjestelmä
imperialismi
diktatuuri, yksinvaltius, tyrannia; 'Tirannide' (Ripa)
hallitsija, yksinvaltias
[44B1 mieshallitsija]
[44BB1 naishallitsija]
keisari
kuningas
presidentti ~ tasavallan päämies
tyranni, diktaattori
valtaistuin
hallitsijaperhe, ja hoviväki
kuningatar, keisarinna, jne. (hallitsijan vaimo)
kuningasperheen lapset
prinssi
kruununprinssi
prinsessa
kruununprinsessa
kruunajaiset, hallitsijan kruunaus
kruunu (hallitsijan symbolina)
hallitus ja edustuselimet
valtakunnan hallitus
ministeri ~ hallitus
kaupungintalo
diplomatia, diplomaatti
suurlähettiläs
hyvä ja huono hallitus
kansalainen ja hänen oikeutensa
kansallisuus, kansalaisuus
patriotismi
politiikka, poliittinen toiminta
poliittinen propaganda
poliittinen kokous, propagandakokous
poliittiset karikatyyrit ja satiirit
luokkien välinen sota, luokkataistelu
46A2 sosiaaliset vastakohdat
44F
vallankumous, kapina
poliittiset puolueet
poliittinen mielenosoitus
lakko (poliittinen mielenosoitus)
(poliittinen) agitaattori
lehdistön vapaus
sensuuri
hallintoelimet
44

45
2
222
223
44E

vero- ja taloushallinto
salakuljettaja
passi, viisumi

13
2

yhteiskunnalliset palvelut, infrastruktuuri
akvedukti (~ vedenjakelu)
katuvalaistus (~ yhteiskunnalliset palvelut, infrastruktuuri)

1
11
2
552
553

vallankumous, kapina
[46A2
sosiaaliset vastakohdat]
[44C32 luokkien välinen sota, luokkataistelu]
katutaistelut, mellakat
barrikaadit ~ mellakat
sisällissota
murhayritys, poliittinen murha
anarkismi

(+33)
(+34)
0
01
1
121
1211
14
2
22
25
3
31
311
312
313
321
33
34
5
51
52
522
54

laki ja oikeudenkäyttö
kidutusvälineet
teloitusvälineet
oikeuden symbolit ja allegoriat
lain symbolit ja allegoriat; ”Legge civile” (Ripa)
oikeushallinto, oikeudenkäynti
oikeustalo
oikeussali
jury
yleinen turvallisuus
poliisi
(rikollisen) pidätys
rikoslaki, rangaistukset
vankeus, vangitseminen
vankila
vanki; kahleissa
vanki sellissä tai lukitussa tilassa
kidutus-, teloitus- tai rangaistusvälineet
kidutus
kuolemanrangaistus, teloitus
rikolliset
rikos
rosvo, ryöväri
ryöstö
varas

44F

44G

45

sodankäynti
(+1)
(+11)
(+12)
(+2)
(+22)

taistelu
ennen taistelua
taistelun jälkeen
maajoukot
ratsuväki
45

46
(+232)
(+3)
(+4)
(+41)
(+42)
(+52)
(+6)

aseistetut ajoneuvot, panssarivaunu, tankki
merivoimat, laivasto
ilmavoimat
taistelukoneet, hävittäjät
pommikoneet
upseerit
aseet

1
10
2
20
3
30

sota ja rauha
sota
sodan symbolit ja allegoriat; ”Guerra” (Ripa)
rauha
rauhan symbolit ja allegoriat, ”Pax”; ”Pace” (Ripa)
voitto ~ aseellinen yhteenotto, konflikti
”Victoria”; ”Vittoria”, ”Vittoria navale”, ”Vittoria degl’antichi” (Ripa)
[ks. myös 92D5 Nike]

433
51

sotilas, sotilaan elämä
mitalit ja muut sotilaalliset kunniamerkit
sotilasparaati
[43A42 triumfikulkue, juhlakulkue]

45A

45B

45C

17
18
2

(sotilaan) varusteet ja tarvikkeet
aseet
iskemis- ja hakkaamisaseet
iskemis- ja hakkaamisaseet (NIMEN kanssa)
[45C13(MIEKKA)]
jousimiehen aseet
jousimiehen aseet (NIMEN kanssa)
[45C15(NUOLI)]
[45C15(JOUSI JA NUOLI)]
[45C15(JOUSI)]
tuliaseet, ampuma-aseet
tuliaseet, ampuma-aseet (NIMEN kanssa)
[45C16(KANUUNA)]
[45C16(KIVÄÄRI)]
räjähdysaseet
ydinaseet, biologiset ja kemialliset aseet
sotilaan vaatetus ja muut varusteet (univormut, päähine, haarniska, kypärä, jne.

21
22
23

arvoasteet; sotavoimien jakautuminen joukko-osastoihin jne.
maavoimat, maajoukot
merivoimat, laivasto
ilmavoimat

1
13
13(...)
15
15(...)

16
16(...)

45D

45E3
45H
3

sotilaskulkuneuvot
taistelu, taisteleminen yleensä
taistelu

46

47
45I

6

taistelun jälkeen
sotavangit (taistelun jälkeen)
sotavanki vankileirillä
[45M7 keskitysleiri]
voittaja (taistelun jälkeen)

1

piiritys, asemasota
linnoitukset, varustukset, bastionit jne.

1
151

45K

45M
5
7

46

siviilit ~ sota
pakolaiset, evakot
keskitysleiri
[45I151 sotavanki vankileirillä]
yhteiskunta- ja talouselämä, liikenne ja tietoliikenne

46A

yhteiskuntaelämä
jako yhteiskuntaluokkiin ( ~ yhteiskunta)
kolme säätyä: aatelisto, papisto, porvaristo
[käytetään silloin kun säädyt on esitetty yhdessä tai halutaan korostaa niiden
luokka-asemaa. Luokitusta voidaan täydentää muilla kohdilla:
11P3
papisto osana kirkko-instituutiota
46A12 aatelisto
46A13 porvaristo
46A14 talonpojat
46A17 työväenluokka, työläiset]
12
aatelisto, ritaristo
122
vaakunat, heraldiikka
124
ritari
1241
ritarikunta
1241(...)
ritarikunta (NIMI sulkuihin)
1241(...)1
ritarikunnan arvomerkit, esim. kunniamerkki, vitjat ym. (ritarikunnan NIMI
sulkuihin)
125
ritariksi lyöminen
127
nimekkäät, kuuluisat tai kunnioitetut miehet, sankarit, ”homines illustres”,
”uomini famosi”
46AA127
nimekkäät, kuuluisat tai kunnioitetut naiset, sankarittaret, ”femmes
célèbres”, ”les neuf preuses”
13
porvaristo
131
porvaristo, keskiluokka, (kaupunkien) porvarit
14
talonpojat, maanviljelijät
[46A14
miespuolinen talonpoika, maanviljelijä]
[46AA14 naispuolinen talonpoika, maanviljelijä, talonpojan vaimo]
15
köyhät
151
kerjäläinen
16
rikkaat
17
työväenluokka, työläiset
[46A17
miehet]
[46AA17 naiset]
18
orjuus; maaorjat ja orjat
11
111

47

48
2

4
6
62
63
7
8
81
81(...)

821
841
85
46B
11
112
12

13
131
16
18
181
2

21
221
24
25
26
27
31
311
321
332
35
353
356
411
412
51

sosiaaliset vastakohdat
[44C32 luokkien välinen sota, luokkataistelu]
[44F
vallankumous, kapina]
rotujen väliset suhteet
klubit, yhdistykset, seurat ja johtokunnat
(yhdistyksen tms.) jäsen, jäsenyys
kokous, kokoontuminen
väkijoukko, kansanjoukko, rahvas, roskaväki
epätavalliset elämäntavat
[48B24 taiteilijan boheemielämä]
vaeltavat yhteisöt
vaeltavat yhteisöt (NIMEN kanssa)
[46A81(MUSTALAISET, ROMAANIT)]
[46A81 (PAIMENTOLAISET)]
yhteisöt, yhdyskunnat, ryhmät
Villi Länsi
seikkailija
kauppa, kaupankäynti, talouselämä ja rahaliikenne
kauppatori, torikauppa
[42F2 kaupassa tai (kauppa)torilla käynti]
kauppahalli
markkinat, myyjäiset, messut
[tarvittaessa täydennetään luokittelua,
esim. hevosmarkkinat 46B12:46C13141]
kauppa, kauppapuoti, myymälä
[42F2 kaupassa tai (kauppa)torilla käynti]
tavaratalo, supermarket
huutokauppa
kaupalliset näyttelyt, teollisuusmessut
maailmannäyttelyt
kaupallisella alalla toimivat henkilöt
[46B2 kaupallisella alalla toimivat mieshenkilöt]
[46BB2 kaupallisella alalla toimivat naishenkilöt]
liikemies, myyntimies
katukauppias
kauppias
markkinoille meno
markkinoilta paluu
asiakas
raha
kolikko
kirjanpito, kirjanpitäjä
kullan tai rahan punnitseminen
mainostaminen
(mainos)juliste
mainos
ostaminen
myyminen
rahanvaihto- ja rahanlainaustoiminta
48

49
512
513
53
531
46C
(+2)
(+21)
(+41)
(+42)
(+43)
(+612)
(+622)
(+63)
(+64)
(+642)
1
11
111
1111
1112
112

114
1153
116
1162
121
125
127
131
1312
1313
1314
13141
13142
13143
1318
14
142
148
15
1511
15121
155
156
16

rahanlainaaja, koronkiskoja
panttilainaaja
pankki
pankkiiri
liikkuminen, liikenne, liikennevälineet ja kuljetus
useita henkilöitä ~ liikenne ja kuljetus
yksi henkilö ~ liikenne ja kuljetus
liikenne maalla
liikenne vedessä
liikenne ilmassa; avaruudessa
tavaran lastaaminen
huiskuttaa hyvästiksi
matkalla, merellä (~ matkustaminen)
saapuminen, ankkuroituminen, ankkurissa
lastin purkaminen
maaliikenne, liikenne maalla
tie, polku
kahluupaikka, kahlaamo
joen ylitys
lautta, lossi
silta [luokitellaan tähän, kun halutaan korostaa liikennettä sillalla]
[25I1451 silta (kaupungissa joen, kanavan tms. yli)]
[25I6
maisema, jossa silta, viadukti tai akvedukti]
tunneli
liikennevalot
tienhaara, risteys
kilometripylväs
kulkeminen taakkaa kantaen
polkupyörä
[43B131 polkupyöräily]
kulkeminen toista ihmistä kantaen
ratsastaminen hevosella, aasilla, muulilla jne.; ratsastaja, ratsumies
ratsastaja-muotokuva
ratsastajapatsas
hevoset ja hevosensukuiset eläimet
hevonen
[46B11:46C13141 hevosmarkkinat]
aasi
muuli
liikkuva hevonen
eläimen vetämä kulkuväline (vaunut, rattaat jne.)
kaksipyöräinen, eläimen vetämä kulkuväline
eläimen vetämä reki
rautatieliikenne
rautatie, juna
raitiovaunu
rautatieasema
maanalainen, metro
moottoriajoneuvoliikenne
49

50
161
162
163
165
166
1661
1681
169

1813
19
2
21

211
215
215(...)

221
223
2231
232
24
24(...)
25
252
254
27
2711
2831
29
291
292

2921
3
34
35
36
371
38
4
41
43
49

henkilöauto
linja-auto, bussi
kuorma- auto, rekka-auto
moottoripyörä, mopo, mopedi
muut kuin em. moottoriajoneuvot
traktori
huoltoasema
liikenneonnettomuus moottoriajoneuvolla
[Kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus (autokolari tms.) voidaan
luokitella näkökohdasta riippuen kahdella tavalla: 31E229:46C169 tai
46C169:31E229.]
poro-reki
(ajoneuvon) rengas, pyörä
vesiliikenne
laiva (yleensä)
[46CC21 laivat (yleensä) (useampi kuin yksi laiva)]
[tarvittaessa täydennetään luokittelua, esim. kalastaja-alus 46C21:47K]
telakka
laivan ulkopuoliset osat
laivan ulkopuoliset osat (NIMEN kanssa)
[46C215(ANKKURI)]
[46C215(MASTO)]
laiva satamassa
satama
laituri, aallonmurtaja
soutuvene, kanootti, jne.
purjealus, purjevene
purjealus, purjevene (NIMEN kanssa)
höyrylaiva, moottorialus
sukellusvene
jäänmurtaja
miehistö ja matkustajat ~ laiva
merimies
majakka
onnettomuus merellä (tai järvellä); sairaus ja kuolema merellä (järvellä)
haaksirikko
hukkuminen, haaksirikkoutunut henkilö
[31E2211 hukkuminen]
[31E2212 hukkunut henkilö]
pelastusvene
lentoliikenne, ilmailu, ilmaliikenne
kuumailmapallo (ilmailu)
ilmalaiva, zeppelin
lentokone
helikopteri
lentokenttä
avaruuslento, avaruusmatka
raketti, avaruusalus (avaruuslento)
astronautti, kosmonautti
ufo, lentävä lautanen
50

51
491
5
52
55
551
56

ulkoavaruuden oliot
matkustelu, turismi
hotelli, majatalo
matkatavarat
matkalaukku, matka-arkku
matkamuisto (~ turismi)

3
4
52

lehdistö, journalismi
sanomalehti
aikakauslehti
lehtimies, journalisti, reportteri

46D

46E
1
2
21
211
221
222
223
225
2321
2322
6
62
6222
63
64
641
65
651
66
47

posti, sähke ja puhelin; viestintävälineet
lähetti, sanansaattaja, sananviejä
postipalvelut
postitoimisto
posteljooni, postinkantaja
kirje, kirjekuori
33C2121 rakastaja(tar) ja rakkauskirje
postikortti, kuvakortti
postipaketti
postimerkki
vastaanottaa hyviä uutisia, hyvä viesti
vastaanottaa huonoja uutisia, huono viesti
sähköiset viestintämuodot ja -välineet
puhelin
kännykkä
radio
televisio
antenni
levysoitin
äänilevy, lp-levy, cd-levy
nauhuri, magnetofoni, videonauhuri
käsityö ja teollisuus

(+1)
(+11)
(+12)
(+21)
(+22)
(+34)
47A
1
11
12
2
21
22

paikka ~ käsityö ja teollisuus
sisäpuoli; laboratoriossa, tehtaassa, tallissa, aitassa, jne.
ulkopuoli; ulkoilmassa
miehet ~ käsityö ja teollisuus
naiset ~ käsityö ja teollisuus
koneet ~ käsityö ja teollisuus
teolliset rakenteet
tehtaiden ja teollisten rakenteiden eksteriöörit
työpaja
tehdasrakennus
teollisuusrakennuksen interiööri
työpajan interiööri
tehtaan interiööri
51

52

47B
1
111
1611
1811
192
2
211
235
241
47D
31
41
5
62
6911
7
8
8(...)

47E

käsityöläisyys ja teollisuustoiminta
käsityöläisiä työssään
seppä
puuseppä, kirvesmies
leipuri
mylläri
teollisuustoiminta
metalli- ja terästeollisuus
lasiteollisuus
saha- ja metsäteollisuus ~ puu
koneet, koneen osat, työkalut ja laitteet
tuulimylly
mylly, vesimylly
höyrymoottori
sähkömoottori
robotti
koneen tai laitteen osat
työkalut, apuvälineet ~ käsityöläisyys ja teollisuustoiminta
työkalut, apuvälineet ~ käsityöläisyys ja teollisuustoiminta (NIMEN kanssa)
[47D8(KIRVES)]
[47D8(VASARA)]
[47D8(VEITSI, PUUKKO)]
[47D8(NAULA)]
[47D8(PRÄSSI)]
[47D8(SAHA)]
[47D8(SAKSET)]

2
221
4

järjestäytynyt käsityöläis- ja teollisuustoiminta
kiltalaitos, killat
kiltamerkki, kiltamitali
moderni teollisuustyöväestö

5
52
532
533
534
543
551
56
6
6(...)

rakennustoiminta
rakennusmateriaalit
kivi ~ rakennusmateriaali
tiiliskivi ~ rakennusmateriaali
sementti, betoni ~ rakennusmateriaali
lasi, ikkunalasi ~ rakennusmateriaali
puu, lauta ~ rakennusmateriaali
nahka, vuota ~ rakennusmateriaali
tekstiilit ~ rakennusmateriaali
työkalut ja koneet ~ rakennustoiminta
työkalut ja koneet ~ rakennustoiminta (NIMEN kanssa)

1
31
313

tekstiiliteollisuus ja vaatetusteollisuus
materiaalit ~ tekstiiliteollisuus
kehrääminen (kudontateollisuus)
rukki

47G

47H

52

53
43
46
73
47I
1
14
1431
1451
2

21
2111
21111
2112
2113
212
213
2133
221
2212
3371
228
2281
4
413
4131
42
421
422
4221
4222
4223
423
425
52
53
8
82
84
862
8711
47K

pitsinnypläys
kutominen, kudonta
suutari
maanviljelys, karjanhoito, puutarhanhoito, jne.
maanviljelys
sadonkorjuu
heinäsuova, kuhilas
heinärattaat, heinäkuorma
karjanhoito, elintarviketuotanto
[34B1-2 kotieläimet]
[46C1314 hevoset ja hevosensukuiset eläimet]
karja
sonni
härkä
lehmä
vasikka
sika, porsas
lammas
karitsa
laiduntaminen, paimen
[35 pastoraalit ja idyllit, Arkadia-maisemat]
paimen lammas tai karitsa olkapäillään
talli
karjanajo
karjapaimen, cowboy
hedelmänviljely
hedelmäpuutarha
hedelmien poimiminen
viininviljelys
viinitarha
viiniköynnös, viinipuu
viiniköynnöksen lehti
viinirypäleterttu
viinirypäle
viininkorjuu
viinikellari
yrttitarha
kasvihuone, orangeri
metsänhoito, metsätalous, kaskitalous, kaskeaminen
metsätyömies, metsuri
puunhakkuu, puunhakkaja ~ metsänhoito, metsätalous
tienraivaus metsään
tukinuitto
ammattikalastus
[46C21:47K
[43C12
[43C12(+416)
[43C12(+4163)

kalastaja-alus]
kalastus (urheilu)]
kalastusvälineet]
verkko, kalastusverkko (rysä, katiska jne.)]
53

54
[43C128
(urheilu-, huvi-) kalastaja]
verkon paikkaaminen, verkon korjaaminen

41
47L
1
48

laivanrakennusteollisuus
laivanrakennus, rakenteilla oleva laiva
taide

(+1)
(+10)
(+101)
(+11)
(+111)
(+124)
(+1241)
(+1242)
(+13)
(+141)
(+23)
(+24)
(+27)
(+3)
(+31)
(+32)
(+334)
(+34)
(+351)
(+354)
(+355)
(+361)
(+37)
(+372)
(+373)
(+381)
(+382)
(+383)
(+386)
(+39)
(+49)
(+67)
(+7)
(+742)
(+74221)
(+743)
(+745)
(+746)
(+747)
(+748)
(+748)(...)
(+75)

taiteilija työssään
inspiraatio
taiteilija ja hänen muusansa
työhuoneessa tai ateljeessa
ulkoilmassa, ulkona
työskentely elävän mallin mukaan
työskentely puetun mallin mukaan
työskentely alastonmallin mukaan
malli
taidekoulu, taideakatemia, taideoppilaitos
taiteilijaryhmä
taiteilijaelämä, boheemielämä
taiteilijan muotokuva, omakuva
taiteen lajit
arkkitehtuuri
veistotaide, kuvanveisto
lasinpuhallus
monumentaalitaide
maalaustaide
piirrostaide
taidegrafiikka
valokuvaus
musiikki, säveltaide
esittäminen ~ musiikki
laulaminen
baletti
teatteri
ooppera
elokuva
kirjallisuus
pilakuva, karikatyyri ~ taideteos
maalausaineet ~ taiteet
taidehistorialliset tyylit
keskiajan taide
gotiikka
renessanssi
barokki ja klassismi
rokokoo
uusklassismi
myöhemmät taidetyylit
myöhemmät taidetyylit (NIMEN kanssa)
islamilainen taide
54

55
(+76111)
(+76112)
(+76121)
(+762)
(+7621)
(+7622)
(+763)
(+764)
48A
1
2
23
26
3
4
5
7
71
721
722
723
725
8
811
82
821
83
832
98

taide ja yleisö; tyylit ja ornamentit
taiteen ystävä, harrastaja, tuntija, connoisseur, mesenaatti
taidekritiikki
taideteoria
parodia taiteesta
taidekilpailu, taidekiistely
kunnianosoitukset taiteilijalle
taideteoksen konservointi
taideteosten esittäminen yleisölle; esitys, tulkinta
performance, performanssi, esitys, happening, aktio
teatteri (rakennus)
konserttihalli
oopperatalo
elokuvateatteri
taiteen kerääminen ja näytteille asettaminen, taidenäyttelyt
taidekokoelma, taidegalleria
näyttely ~ taide
pysyvä näyttely, museo
taidekauppa, taideliike
taidehuutokauppa
ornamentit ~ taide

1
10
101
11
124
1241
1242
13
23
24
42

taiteilija (yleensä)
[Luokkaa 48B käytetään vain, jos ei tiedetä, mitä taiteen lajia henkilö(t) edustaa
(esim. kuvanveistäjä, taidemaalari, kirjailija, näyttelijä) tai jos hänet on kuvattu
yleisesti taiteilijakunnan edustajaksi. Muuten käytetään luokkaa 48C.]
taiteilija työssään, työhuoneessaan
taiteilijan inspiraatio (yleensä)
taiteilija ja hänen muusansa (yleensä)
taiteilijan työhuone, ateljee (yleensä)
taiteilija (yleensä) työskentelemässä elävän mallin mukaan
taiteilija (yleensä) työskentelemässä puetun mallin mukaan
taiteilija (yleensä) työskentelemässä alastonmallin mukaan
taiteilijan malli
taiteilijaryhmä
taiteilijaelämä, boheemielämä
akatemia, taiteilijayhdistys, taiteilijaseura

48B

48C

kiinalainen taide
japanilainen taide
intialainen taide
muinainen amerikkalainen taide
esikolumbialainen taide
Pohjois-Amerikan intiaanien taide
afrikkalaisten heimojen taide
oseanialainen taide

taiteen lajit; taiteilijat
[48C
sisätiloissa]
[48CC ulkoilmassa, ulkona]
55

56
1
11
13
14
141
1431
149

16
161
1612
1613
162
1621
1622
1623
163
2
20
21
23
3
314
4
5
51
511
51101
5111
51123
511231
511232
5113
512
513
5142
52
524
53
532
533
6
61
614
62
6241
7

arkkitehtuuri
arkkitehti työssään
arkkitehdin muotokuva, omakuva
arkkitehtuuriin liittyvät esitykset yleensä
esitykset todellisesta rakennuksesta (olemassa olevasta tai olemassa
olleesta)
fantasia-arkkitehtuuri, epärealistiset arkkitehtuuri-fantasiat
rakennuksen rauniot ~ arkkitehtuuri
[41A12:48C149 linnan rauniot]
[11Q7129
kirkon rauniot]
arkkitehtoniset yksityiskohdat
pylväs, pilari ~ arkkitehtuuri
kapiteeli (~ pylväs, pilari)
jalusta (~ pylväs, pilari)
kaari, arkkivoltti ~ arkkitehtuuri
arkadikaari ~ arkkitehtuuri
holvi ~ arkkitehtuuri
kupoli ~ arkkitehtuuri
pylväsjärjestelmät ~ arkkitehtuuri
veistotaide, kuvanveisto
'Sculptura', symboliset esitykset, allegoriat ja embleemit ~ veistotaide,
kuvanveisto; 'Scoltura' (Ripa)
kuvanveistäjä työssään
kuvanveistäjän muotokuva, omakuva
sovelletut taiteet, taideteollisuus, taidekäsityö, teollinen muotoilu, design
lasinpuhaltaja
monumentaalitaide, julkinen taide
maalaustaide, piirrostaide ja taidegrafiikka
maalaustaide (mukaanlukien kirjankuvitus- ja miniatyyrimaalaus)
taidemaalari työssään, työhuoneessaan
taidemaalari ja hänen muusansa
työhuone, ateljee ~ taidemaalari
taidemaalari maalaamassa elävää mallia
taidemaalari maalaamassa puettua mallia
taidemaalari maalaamassa alastonmallia
malli ~ maalaustaide
taidemaalari, ei työssä
taidemaalarin muotokuva, omakuva
kuva kuvassa
piirrostaide, piirustus
piirustus, luonnospiirros
taidegrafiikka
graafikon muotokuva, omakuva
grafiikan vedos, esim.: kuparikaiverrus, viivasyövytys, litografia, puupiirros
valokuvaus, elokuva
valokuvaus
valokuva
elokuva
filmikela
musiikki
56

57
70

755
75511
75512
7552
78
8
813
831
84
842
8421
8422
85
8521
8522
8543

'Musica', symboliset esitykset, allegoriat ja embleemit ~ musiikki;
'Musica'(Ripa)
säveltäjä
säveltäjän muotokuva
muusikko
muusikko työssään
soittimet, musiikki-instrumentit; ryhmä soittimia
[11R6:48C73 musiikki-instrumentit vanitas-symbolina]
viulu
lyyra
harppu
luuttu
kitara, mandoliini, balalaikka
piano
flyygeli
kirkkourut
lyömäsoittimet
puhallinsoittimet
huilu
torvi, trumpetti, kornetti, pasuuna, tuuba
musiikin soittaminen, musisointi; muusikko soittimen kanssa
kaksi tai useampi muusikko soittamassa
suuri ryhmä muusikoita, orkesteri
pieni ryhmä muusikoita, kamariorkesteri, jazz-yhtye, pop-yhtye,
rock-yhtye
vokaalimusiikki, laulu
miespuolinen laulaja
naispuolinen laulaja
kuoro
musiikin kuuntelu
näyttämötaiteet: baletti, teatteri, musiikkidraama, elokuvataide
lavasteet, kulissit ~ näyttämö
esiintyvän taiteilijan muotokuva (tanssija, näyttelijä, jne.)
baletti, balettitanssi, balettiesitys
balettiryhmä; tanssijat näyttämöllä
miespuolinen balettitanssija
naispuolinen balettitanssija
teatteri, teatteriesitys
näyttelijä (näyttämöllä)
näyttelijätär (näyttämöllä)
'commedia dell'arte'

85482
855
8552
862
864
8651
87
9

happening ~ näyttämö
nukketeatteri ja marionettiesitys
marionetti
ooppera
kabaree
strip-tease
elokuva, filmi
kirjallisuus ~ taiteet

71
713
72
721
73
7311
7321
7322
7323
7324
7333
73331
73341
734
735
7351
7352
75
753
7531
7532

57

58
91
93
49

kirjailija, runoilija
kirjailijan muotokuva
koulutus, tiede ja oppiminen

49A
1
49B
4
43

49C
1
3
32
49D
11
110
3

toja
31
32
321
3212
3213
3214
322
3223
33
34
342(...)
35
36
371
38
4
43
44
46
47
48

koulutus
opiskelu ja ohjaus
opetus
yliopisto
professori
[49B43
miespuolinen professori]
[49BB43 naispuolinen professori]
tiede yleensä
vapaat taiteet, ”Artes Liberales”
tutkija, filosofi
tutkija työssään
matematiikka
luvut, numerot
numerosymboliikka
planimetria, tasogeometria, geometria (kuvapinnan sommittelu)
[Tätä luokittelua (49D3-4) voidaan käyttää, jos teoksessa on esiintyy selkeästi
esim. neliöitä, kolmiota, ympyrää, palloa, sylinteriä ym. geometrisia muokuva-aiheena - esim. jotkut konstruktivistiset maalaukset; Mondrian;
Dürer: Melankolia, jne.]
piste (~tasogeometria, geometria)
viiva, linja (~tasogeometria, geometria)
suora linja
kulma
paralleelit, rinnakkaiset linjat
kultainen leikkaus, ”sectio aurea”
kaareva, mutkitteleva linja
spiraali (~tasogeometria, geometria)
kolmio (~tasogeometria, geometria)
nelikulmio (~tasogeometria, geometria)
säännöllinen nelikulmio (NIMEN kanssa)
[49D342(NELIÖ)]
monikulmio, polygoni (~tasogeometria, geometria)
ympyrä (~tasogeometria, geometria)
[10:49D36 kosminen ympyrä]
ellipsi
muut tasogeometriset muodot [esim. ruudukko-aihe]
stereometria, avaruusgeometria, kolmiulotteinen geometria
prisma ~ stereometria
pyramidi ~ stereometria
sylinteri ~ stereometria
kartio ~ stereometria
pallo ~ stereometria
58

59
54
7

49E
1
12
222
25
2511
2531
272
3
39
391
392
5
7
8

tietokone, laskukone
matemaattinen perspektiivi
[Voidaan luokitella tähän, jos kuvan aiheena on perspektiivin esittäminen esim. Dürer.]
tiede ja teknologia
astronomia, tähtitiede (ja kosmografia)
tähtikartta
painovoima
optiikka, valo-oppi
linssi
seitsemän prismaattista väriä, sateenkaaren värit
radioaktiivisuus
kemia
alkemia
alkemisti työssään
alkemistiset symbolit
geologia
teknologia
laboratorio

49F

biologia

49G
1
2
4
52
61
618
622

lääketiede
lääkäri, tohtori
potilas, sairas henkilö
sairaala
mielisairaala
fysiologia ja anatomia
fysiologia ja anatomia ~ aistielimet
anatomiset mallit (yleensä viiden hahmon sarjana)

1
2
3

sosiaalitieteet
sosiologia
folklore, populaariperinteen tutkimus
etnologia, kulttuuriantropologia

1
11

geografia
tutkimusmatka
tutkimusmatkailija

49H

49I

49K1
2
3
32
321
322
49L
1

historia ja arkeologia
taidehistoria
filologia
kieli ~ filologia
sana
lause, virke
kirjoittaminen ja kirjaimet
kirjaimet, aakkoset, kirjoitus
59

60
4
51
511
52
61
641
65
7
71

kalligrafia
mustekynä, kuulakärkikynä
sulkakynä
lyijykynä
muste
paperi (kirjoitusmateriaali)
sinetti, leima
käsikirjoitus, kirjoitettu teksti
kirjakäärö, kirjarulla, pergamenttirulla

49M
21
32
411
412
7
8
9
91

painoteollisuus, kirjapainotoiminta
kirjoituskone
kirja
frontespiisi, otsikkokuva
vinjetti
kirjakauppa, kirjakauppias
ex-libris, kirjanomistajamerkki
julkinen kirjasto
arkisto

49N

lukeminen

60

61

5

ABSTRAKTIT IDEAT JA KÄSITTEET
[Ei tarkoita abstraktia taidetta sinänsä. Vastakkaiset käsitteet erotettu toisistaan
kaksoiskirjamilla: D/DD.]

51

Yleiskäsitteet

51A1

51D
1
2

4
51DD1
51DD4
51E

Järjestys ja Epäjärjestys
Järjestys
Harmonia, Säännöllisyys
[10:51D2 maailmankaikkeuden Harmonia, maailmankaikkeuden musiikki,
sfäärien soitto, sfäärien Harmonia]
Kauneus; 'Bellezza' (Ripa)
Epäjärjestys, Sekasorto, Hajaannus, Kaaos
Rumuus
Hierarkinen Järjestys

51E11
51F
5
711
51FF5

52

Vapaus; 'Libertà' (Ripa)
Ajalliset Suhteet ja Käsitteet
Alku; 'Principio' (Ripa)
[10:51F5 maailman synty, alku]
Ajanjakso, Sykli
Loppu; 'Fine' (Ripa)
[10:51FF5 maailmanloppu]
Ajattelu ja Ideoiden Muodostaminen

52B
5
51
5111
5112
52C5
53
53A1
54F

Maailmankaikkeus, Universumi
[ks. myös 10 (symboliset) kuvaukset - maailman luominen, kosmos,
kosmogonia, maailmankaikkeus, elämä (laajimmassa merkityksessä)]

Ajattelu
Järkiperäisyys, Rationaalisuus; 'Ratiocinatione o Discorso' (Ripa)
Järki; 'Ragione' (Ripa)
Hyvä, Oikea
Paha, Väärä
Teoria; 'Theoria' (Ripa)
Tahto, Tahdonvoima
Tahto; 'Volontà' (Ripa)
Onni ja Epäonni

61

62
12
121

54FF11
12
55C221
56

Onni; 'Fato', 'Fortuna', 'Fortuna aurea', 'Fortuna buona','Fortuna pacifica
overo clemente', 'Sorte' (Ripa)
Kohtalon käänne, Onnenpyörä, Onnettaren pyörä
[voidaan yhdistää: 11R6:54F121 Onnettaren pyörä symbolisoimassa
ihmisen elämänvaiheita]
Epäonni, Onnettomuus, Huono Onni; 'Fortuna infelice', 'Infortunio' (Ripa)
Kohtalo, Tuomio
Uhri, Uhraus
Tunne, Emootio

56A21
56B
1

56BB1
56D
1
2
56DD1
56F
1
2

23
24
241
56FF1
56FF2
57
57A21
6142
68
74
741
76
57AA741

Hurmio, Ekstaasi
Ilo ja Suru
Ilo, Mielihyvä, Nautinto; 'Allegrezza', 'Allegrezza da le medaglie', 'Allegrezza, letitia e giubilo', 'Diletto', 'Piacere', 'Piacere honesto' (Ripa)
Tuska, Suru, Surumielisyys; 'Dolore', 'Dolore di Zeusi' (Ripa)
Toivo ja Pelko
Toivo; 'Speranza', 'Speranza delle fatiche' (Ripa)
Usko
Pelko; 'Paura', 'Timidità o Timore', 'Timore' (Ripa)
Halu ja Haluttomuus
Halu; 'Desiderio' (Ripa)
Rakkaus (sen personifikaatiot ja symboliset esitykset); 'Amore (secondo Seneca)'
(Ripa)
[Tämä kohta on tarkoitettu ainoastaan Rakkautta kuvaaville symboleille ja
personifikaatioille. Muille rakkauden kuvauksille on kohta 33C9.]
Ystävyys; 'Amicitia' (Ripa)
Itserakkaus; 'Amor di se stesso' (Ripa)
Narsismi
Haluttomuus
Viha; 'Odio capitale' (Ripa)
Moraalisuus, Moraali
Velvollisuus
Vala
Jalous, Ylevyys; 'Nobiltà' (Ripa)
Anteeksiantavaisuus
Anteeksianto; 'Perdono' (Ripa)
Suopeus, Hyväntahtoisuus
Kosto; 'Vendetta' (Ripa)
62

63
76
57B21
58

Mustasukkaisuus; 'Gelosia', 'Rammarico del ben'altrui' (Ripa)
Pietà; 'Pietà' (Ripa)
Luominen

58A
3
58B2
3
4
59B31

59C
2

59CC2

Luominen ja Tuho, Hävitys
Hedelmällisyys; 'Fecondità' (Ripa)
Elämä
Kuolemattomuus; 'Immortalità' (Ripa)
Uudelleensyntyminen, Uudestisyntyminen, Jälleensyntyminen
Kunnia, Gloria; 'Ampiezza della Gloria', 'Gloria', 'Gloria de prencipi', 'Gloria
& Honore', 'Honore', 'Sublimatà della Gloria' (Ripa)
Oikeus ja Vääryys
Oikeus; 'Forza alla giustitia sottoposta', 'Giustitia', 'Giustitia retta', 'Giustitia rigorosa', 'Impietà e violenza soggetta alla giustitia', (Ripa)
Vääryys, Epäoikeudenmukaisuus; 'Ingiustitia' (Ripa)

63

64

6

HISTORIA

61

historialliset tapahtumat ja tilanteet; historialliset henkilöt

61A
61A(...)

historialliset tapahtumat ja tilanteet
historialliset tapahtumat ja tilanteet (PÄIVÄMÄÄRÄN kanssa)
[Luokkaa 61A käytetään haluttaessa painottaa kuva-aiheen historiallista luonnetta.
Myös maa voidaan ilmoittaa. Maiden kohdalla käytetään ISO-standardin mukaisia
lyhenteitä. Eri tapahtumille merkitään aikamääreet seuraavasti:
....61A(GBR,1400-1499) ...historiallinen tapahtuma Iso-Britanniassa
1400-luvulla (vuosikymmenet ja –sadat voidaan mahdollisesti ilmoittaa
myös muodossa: 193% =1930-luku; 14% =1400-luku.)
...:61A(1421)
...vuonna 1421
...:61A(1838.05)
...toukokuu 1838
...:61A(1740.11.07) ...7. marraskuuta 1740
...:61A(n.1530)
...noin 1530
...:61A(1609-1621) ...vuosien 1609-1621 välisenä aikana
Esimerkki: padon murtuminen vuonna 142125H1991:61A(1421).]

61B

historialliset henkilöt (muotokuvat ja kohtaukset heidän elämästään)
[muotokuvat ja esitykset luonnollisessa ympäristössä, mm. miljöö-, ryhmä- ja
kaksoismuotokuvat sekä historiamaalaus - esim. Edelfelt: Kaarle-herttua herjaa
Klaus Flemingin ruumista]
[61B mieshenkilö; 61BB naishenkilö]

61B(+32)
(+4)
(+51)
(+511)
(+512)
(+513)
(+52)
(+521)
(+522)
(+523)
(+53)
(+54)
(+55)

virallinen muotokuva
karikatyyri ~ muotokuva
pää (ja olkapäät) (muotokuva)
pää suoraan edestä
pää kolme-neljäsosaprofiilissa
pää profiilissa
rintakuva
rintakuva suoraan edestä
rintakuva kolme-neljäsosaprofiilissa
rintakuva profiilissa
puolivartalokuva
kolme-neljäsosavartalokuva
kokovartalokuva
[Esimerkki: Eero Järnefeltin miljöömuotokuva vapaaherra Johan Philip
Palménista: 41A2: 61B2 (PALMÉN, Johan Philip)(+54)]

61B1
2
2(...)
2(+21)

historialliset henkilöt, joiden nimeä ei tunneta
historialliset henkilöt
historialliset henkilöt (NIMEN kanssa)
kohtaus, joka liittyy suoraan henkilön elämään tai elämäntarinaan (henkilön
NIMEN kanssa)

64

65
[Jos maisema-aiheesta halutaan ilmaista paikkakunta, käytetään luokkaa 61, jossa
notaation numero-kirjainkoodin jälkeen kirjoitetaan isoin kirjaimin NIMI-kenttään
suluissa esim. kaupungin tai paikan nimi. Esim. jos on kyseessä näkymä Helsingistä,
käytetään luokkaa 61E(...) kaupunkien ja kylien nimet (NIMEN kanssa), joka ilmoitetaan seuraavasti: 61E(HELSINKI) kaupunkien ja kylien nimet: Helsinki – tai täsmällisemmin: 61F(HELSINKI, KAUPPATORI) kaupunkien ja kylien nimet: Helsinki, kauppatori. Erilaisten nimeltä tunnettujen paikkojen osalta ilmoitetaan vastaavasti
esim: 61D(KAUKOLAN HARJU) maiden, alueiden, vuorien, jokien, jne. maantieteelliset nimet (paitsi kaupunkien ja kylien nimet): Kaukolan harju.]
61D
61D(...)

maiden, alueiden, vuorien, jokien, jne. maantieteelliset nimet
maiden, alueiden, vuorien, jokien, jne. maantieteelliset nimet (paitsi kaupunkien ja
kylien nimet) (NIMEN kanssa)

61E
61E(...)

kaupunkien ja kylien nimet
kaupunkien ja kylien nimet (NIMEN kanssa)

61F
61F(...)

historiallisten rakennusten, paikkojen, katujen, jne. nimet
historiallisten rakennusten, paikkojen, katujen, jne. nimet (NIMEN kanssa)
[Maa ja paikkakunta tai kaupunki ja katu, aukio, tori jne. voidaan haluttaessa
mainita suluissa kirjainkoodin jälkeen, tarkempi numeroluokitus tulee
viimeiseksi: esim. 25H(SUURSAARI)14 tai 25I(HELSINKI,
KAUPPATORI)144.
Maiden kohdalla käytetään kolmikirjaimista ISO-standardia. Jos ilmoitetaan esim.
maa ja paikkakunta, ne tulevat järjestyksessä maa, paikkakunta; erotettuna pilkulla. Vastaavasti voidaan ilmoittaa myös esim. järven tai joen nimi.]

61G
61G(...)

artefaktien ja yleensä ihmisen valmistamien rakennelmien, laitteiden, esineiden, jne.
nimet
artefaktien ja yleensä ihmisen valmistamien rakennelmien, laitteiden, esineiden, jne.
nimet (paitsi rakennusten) (NIMEN kanssa)
[esim. Eifel-torni (rakennelma); Ford Taunus (auto); Ariadne (höyrylaiva);
Coca Cola –automaatti (laite); Savoy-maljakko, Aalto-maljakko (esine), jne.]

61H
61H(...)

organisaatioiden, yhdistysten, yhtiöiden, yritysten, liikkeiden, jne. nimet
organisaatioiden, yhdistysten, yhtiöiden, yritysten, liikkeiden, jne. nimet (NIMEN
kanssa)

61I
61I(...)

historiallisten tapahtumien, kohtausten, tilanteiden ja tilaisuuksien nimet
historiallisten tapahtumien, kohtausten, tilanteiden ja tilaisuuksien nimet (NIMEN
kanssa)

61K
61K(...)

(muut) historialliset nimet
(muut) historialliset nimet (NIMEN kanssa)

62

tulevaisuuden kuvitelmat ja visiot

65

66

7

RAAMATTU
[Luokitteluun on sisällytetty Raamatun lisäksi kohtauksia apogryfi- yms.
kirjallisuudesta]

7(+1)
7(+11)
7(+12)
7(+13)
7(+2)
7(+3)
7(+4)
7(+5)

Pyhä Kolminaisuus
Jumala
Kristus
Pyhä Henki (kyyhkysenä)
Neitsyt Maria
enkeli(t)
paholainen (paholaiset)
lahjoittaja(t), rukoilija(t), suojeluspyhimyksen (pyhimysten) kanssa tai ilman

71

Vanha Testamentti

71A
3
31
321
3211
3212
34
35
4
42
6
8

Ensimmäinen Mooseksen kirja (Genesis) luomiskertomuksesta paratiisista
karkoitukseen, sekä Aatamin ja Eevan myöhemmät vuodet
ihmisen luominen, Eedenin puutarha (paratiisi) (Genesis 1:26 - 2)
Jumala muotoilee ihmisen savesta, Aatamin luominen
Eedenin puutarha, paratiisi
paratiisin neljä jokea (virraten lähteestä)
elämänpuu ja hyvän ja pahan tiedon puu
Eevan luominen
Aatami ja Eeva paratiisissa (ennen syntiinlankeemusta)
kiusaus ja syntiinlankeemus (Genesis 3:1-7)
kiusaus ja syntiinlankeemus (Aatami ja Eeva kumpikin kohtauksessa)
paratiisista karkoitus (Genesis 3:22-24)
Kainin ja Aabelin tarina (Genesis 4:3-17)

3
3222
33
33111
4
42

Ensimmäinen Mooseksen kirja (Genesis) Kainin ja Seetin jälkeläisistä Aabrahamiin
asti
kertomus Nooasta
eläimet menevät arkkiin
vedenpaisumus ja ihmiskunnan tuho ~ kertomus Nooasta (Genesis 7:10 - 8:17)
Nooan arkki ~ kertomus Nooasta
kertomus Baabelin tornista (Genesis 11:1-9)
Baabelin torni

71B

71C
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Ensimmäinen Mooseksen kirja (Genesis): patriarkat
kertomus Aabrahamista
Sodoman ja Gomorran tuho: Lootin ja hänen perheensä pako Sooariin,
kantaen tavaroitaan; enkeli näyttää mahdollisesti tietä (Genesis 19:24-29)
Loot ja hänen tyttärensä (Genesis 19:30-38)
Iisakin uhraus (Genesis 22)
kertomus Iisakista
Rebekka noudetaan Iisakille vaimoksi (Genesis 24)
Rebekka kaivolla (palvelija Elieser ei näkyvillä)
kertomus Jaakobista
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Jaakobin uni: nukkuessaan maassa kivi tyynynään Jaakob näkee unen
tikapuista, jotka ulottuvat maasta taivaaseen ja joita pitkin enkelit kulkevat ylös ja alas; yleensä Jumala tikapuiden yläpäässä
Jaakobin tikapuut (yksinään)
Jaakob ja enkeli (Genesis 32:24-32)
Ensimmäinen Mooseksen kirja (Genesis): kertomus Joosefista
kertomus Joosefista (I osa)
Joosefin unet
Joosefin ensimmäinen uni: hänen veljiensä yksitoista lyhdettä
kokoontuvat Joosefin lyhteen ympärille ja kumartuvat maahan
Joosefin toinen uni: aurinko, kuu ja yksitoista tähteä kumartavat
Joosefille
Joosef myydään orjaksi ja viedään Egyptiin (Genesis eli 1. Moos. 37:12-35)
Joosefin verinen viitta viedään ja näytetään Jaakobille
Jaakob repäisee vaatteensa tunnistaessaan viitan
Joosef Potifarin talossa; Joosef säilyttää puhtautensa
(Genesis eli 1. Moos. 37:36, 39:1-20)
Potifarin vaimo yrittää vietellä Joosefin (Joosef ja Potifarin vaimo)
Joosef vankilassa (Genesis eli 1. Moos. 39:21-23, 40)
faaraon unien tulkinta (Genesis eli 1. Moos. 41:1-36)
faaraon unet ~ kertomus Joosefista
Joosef ruokkii veljensä talossaan: veljien hämmästys kun heidät on sijoitettu
istumaan ikäjärjestyksessä; Benjaminia kunnioitetaan ylimääräisellä ruoalla
Joosef pitelee ennustus-maljaansa ja ilmoittaa veljien nimet ja iät
puuttuva malja ~ kertomus Joosefista (Genesis eli 1. Moos. 44-45)
Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomion, Joosua: israelilaisten orjuusajasta
Egyptissä heidän asettumiseensa Kanaanin maahan
Toinen Mooseksen kirja (Exodus): kertomus Mooseksesta ja Aaronista
Exodus (osa I): tapahtumat, jotka edeltävät ja valmistavat israelilaisten lähtöä
Egyptistä
israelilaiset Egyptissä orjina (Exodus 1)
Mooseksen syntymä ja kasvatus (Exodus 2:1-10)
Herra kutsuu Mooseksen Israelin kansan pelastajaksi (Exodus 3-4)
palava pensas ~ Herra kutsuu Mooseksen Israelin kansan pelastajaksi
Maria palavassa pensaassa
ihmetyöt ~ Herra kutsuu Mooseksen Israelin kansan pelastajaksi
Mooses on yhteydessä Herran kanssa (yleisesti)
kymmenen vitsausta (Exodus 7:14 - 11:10, 12:21-30)
Exodus (osa II): Israelin kansan matka Siinain vuoren luo
kulku Punaisen meren poikki
israelilaisten kiitosjuhla Egyptistä paon jälkeen: ylitettään Punaisen meren
israelilaiset iloitsevat ja ylistävät Jumalaa (Exodus 15:1-21)
Mooseksen laulu ~ Exodus
mannan ja viiriäisten ihme (Exodus 16)
Mooses lyö vettä kalliosta (Exodus 17:1-7; Numeri 20:2-13)
Exodus (osa III): Mooseksen lait ja laintaulut sekä niiden uudelleenkirjoitus
Mooses nousee (yksin) Siinain vuorelle
67
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Mooses on yhteydessä Herran kanssa Siinain vuorella (vuori voi olla
peittyneenä sankkaan pilveen)
Mooses laskeutuu Siinain vuorelta
Mooses Siinain vuorella laintaulujen kanssa (Exodus 24:9-18, 31:18)
kultaisen vasikan palvonta ~ Aaron (Exodus 32:1-19)
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Tuomarien aika
Tuomarien kirja 1-5
Simsonin aika ~ Tuomarien kirja
94L Herkules
kertomus Simsonista ja Delilasta (Tuomarien kirja 16:4-21)
Delila leikkaa Simsonin hiukset
Simsonin sokaiseminen

11

kertomus Saulista
Samuel ja Saul

11
14
7

kertomus Daavidista
Herra valitsee Daavidin kuninkaaksi (Ensimmäinen Samuelin kirja 16:1-13)
kertomus Daavidista ja Goljatista (Ensimmäinen Samuelin kirja 17)
Daavid ja Batseba (Toinen Samuelin kirja 11-12)
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1
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kertomus Salomosta
Salomon tuomio (Ensimmäinen Kuninkaiden kirja 3:16-28)
Salomo ja Saban kuningatar (Ensimmäinen Kuningasten kirja 10:1-3; Toinen
Aikakirja 9:1-9)
Salomo rakennuttajana
Salomon temppeli (Ensimmäinen Kuningasten kirja 5-9; Toinen
Aikakirja 2-7)
valtakunnan jakautuminen, kertomus Israelista, pohjoisesta kuningaskunnasta
valtakunnan jakautuminen (Israel ja Juuda) (Ensimmäinen Kuningasten
kirja 12:1-19; Toinen Aikakirja 10)
kertomus Israelin kuningaskunnasta ja kuninkaista (osa I)
kertomus Israelin kuningaskunnasta ja kuninkaista (osa II)
jakautunut valtakunta: kertomus eteläisestä kuningaskunnasta (Juuda)
kertomus Juudan kuningaskunnasta ja kuninkaista (osa I)
kertomus Juudan kuningaskunnasta ja kuninkaista (osa II)
kertomus Ussiasta (Asarja), Amasjan pojasta, Juudan kuninkaasta (Toinen
Kuningasten kirja 15:1-7; Toinen Aikakirja 26)

71M
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84

kertomus profeetta Eliasta
Elian taivaaseennouseminen (Toinen Kuningasten kirja 2:1-18)
Elia nousee tulisilla vaunuilla taivaaseen: tulisten ja tuulispäisten hevosten
vetämät sotavaunut ilmestyvät ja Elia nousee niissä taivaaseen; Elian viitta
putoaa (tai hän ojentaa sen Elisalle)
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profeetat (ennen Babylonian valtaa ja sen aikana)
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kertomus profeetta Danielista; näyt ja ennustukset
lisäyksiä kertomukseen profeetta Danielista
Susanna ja vanhukset (kertomus, jossa nuori Daniel puuttuu tapahtumiin
Susannan hyväksi) (Danielin kirja 13)
Susanna kylpemässä, yleensä lähteessä tai sen äärellä ja toisinaan kahden
naispalvelijan seurassa
vanhukset vakoilevat Susannaa
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Tobiaan kirja
Tobiaan ja Hannan avioliitto (Tobiaan kirja 1:1-9)
Tobiaan matka Ekbatanaan (Tobiaan kirja 4-6)
Tobiaan ja enkeli Raafaelin tapaaminen
Tobiaan ja enkeli Raafaelin matka, mukana Tobiaan koira
kertomus Tobiaasta: Tobias ja Saara (Tobiaan kirja 7-9)
kertomus Tobiaasta: Tobiaan paluu (Tobiaan kirja 10-13)

4

Juuditin kirja
Juudit ja Holofernes (Juuditin kirja 8-16)

2

Joonan kirja
Joona valaan vatsassa (Joonan kirja 2:1 - 3:2)

4
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71U

71V

71W
71X

runolliset kirjat: Psalmit ja Laulujen laulu (Korkea veisu)

71Y
1
2
3
4
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Jobin kirja

Viisauden kirjat
Sananlaskujen kirja
Saarnaajan kirja
Viisauden kirja (Salomon viisaus)
Siirakin kirja (Ecclesiasticus)
Makkabilaiskirjat
Uusi testamentti

73A
Johannes Kastaja ja Maria (kohtauksia heidän elämästään)
73A(...)
sarjat ja kohtaukset Johannes Kastajan ja Neitsyt Marian elämästä (NIMEN kanssa)
73A(JOHANNES KASTAJA) sarjat ja kohtaukset Johannes Kastajan elämästä
73A(NEITSYT MARIA)
sarjat ja kohtaukset Neitsyt Marian elämästä
13
Sakariaan ja Elisabetin kohtaaminen
14
Johannes Kastajan syntymä, toisinaan myös Maria läsnä
18
Johannes Kastaja erämaassa, yleensä karitsan kanssa
2
Kristuksen esivanhemmat ja vanhemmat
221
Anna itse kolmantena, eli Anna, Maria ja Kristus-lapsi lähekkäin
(73B8 pyhä perhe –aiheet)
23
kertomus Joakimista ja Annasta
233
Joakim erämaassa paimenten parissa
2332
enkeli ilmoittaa Joakimille Marian syntymästä
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Joakimin ja Annan kohtaaminen Kultaisella portilla; yleensä he syleilevät
tai suutelevat toisiaan (Marian saastaton sikiäminen)
Marian syntymä ja nuoruus
Marian syntymä
Marian temppeliin tuominen; Marian esitteleminen temppelissä: hän nousee
portaita ja ylipappi ottaa hänet vastaan
Maria ja Joosef
Marian kihlautuminen ja avioliitto, 'Sposalizio': ylipappi vihkii heidät
Kristuksen syntymän ennustus (Luuk. 1:26-38)
Marian ilmestys: Maria on yleensä esitetty lukevana, kun enkeli ilmestyy
hänelle (toisinaan tapahtumaa on seuraamassa toinen nainen)
Visitaatio, Marian ja Elisabetin kohtaaminen (mahdollisesti myös Joosef ja/tai
Sakarias paikalla) (Luuk. 1:39-56)
Kristuksen syntymä ja nuoruus
Marian ja Joosefin matka Betlehemiin
Kristuksen syntymä; Maria, Joosef ja vastasyntynyt Kristus-lapsi (Nativita)
enkelin ilmestyminen paimenille yöllä; ilmoitus Kristuksen syntymästä, joukko
enkeleitä laulaa taivaalla
Kristuksen kunnioittaminen ~ Kristuksen syntymä
Marian ja Joosefin kumarrus
paimenten kumarrus; Maria ja Joosef läsnä
paimenten kumarrus; Maria ja Joosef eivät läsnä
Kristus-lapsi seimessä
Kristuksen ympärileikkaus papin toimesta temppelissä (Luuk. 2:21)
Jeesus tuodaan temppeliin; Kristuksen esittely temppelissä, Simeon (ja Hanna)
yleensä läsnä (Luuk. 2:22-39)
kertomus kolmesta itämaan viisaasta (idän tietäjät tai kuninkaat) (Matt. 2:1-12)
kuninkaiden kumarrus: itämaan tietäjät antavat lahjansa Kristus-lapselle
(kultaa suitsuketta ja mirhaa)
Betlehemin lastenmurha; viattomien lasten surma ja pako Egyptiin (Matt. 2:13-

23)
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Betlehemin lastenmurha; viattomien lasten surma
lepohetki pakomatkalla Egyptiin (maisemalla vähäinen asema kuvassa)
lepohetki pakomatkalla Egyptiin (maisemalla hallitseva asema kuvassa)
pyhä perhe Egyptissä
Pyhä perhe, ja siitä johdetut aiheet
Pyhä perhe (yksin), 'Trinitas terrestris'
(73B67
pyhä perhe Egyptissä)
(73A221 Anna itse kolmantena)
Kristuksen julkinen elämä; Kristuksen toiminta: Jeesuksen kasteesta
kärsimysnäytelmään
kertomus Johannes Kastajasta (Matt. 3; Mark. 1:4-11; Luuk. 3:1-22; Joh. 1:19-34)
Kristuksen kaste Jordan-joessa: Johannes Kastaja kaataa vettä Kristuksen
päähän: Pyhä Henki laskeutuu alas
Johannes Kastajan marttyyrius ja kuolema (Matt. 14:3-12; Mark. 6:17-29)
Salomen tanssi Herodeksen pidoissa
Salomelle tuodaan Johannes Kastajan pää vadilla
Salome ja Johannes Kastajan pää vadilla
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kertomus Kristuksen kiusauksista erämaassa; Paholainen kiusaa Jeesusta
(Matt. 4:1-11; Mark. 1:12-13; Luuk. 4:1-13)
Kristuksen ihmeteot ~ vesi
Kristuksen ihmeteot ~ sairaiden parantaminen
Kristuksen ihmeteot: kuolleista herättäminen
kertomus Lasaruksesta (Joh. 11:1-44)
Lasaruksen kuolleista herättäminen; Jeesus herättää Lasaruksen
('Lasarus, tule ulos')
Kristuksen muut ihmeteot
Kaanan häät (Joh. 2:1-11)
Kristus opettajana (osa 1): Kristus selittää oppiaan; opettaa ~ vertaukset ja
sananlaskut
Kristus ja hänen kaksitoista apostoliaan: kutsuminen, lähetystehtävä ja
Kristuksen kirkastus
apostolien kutsuminen
Kristuksen kirkastus: Mooses ja Elia näyttäytyvät Kristuksen vierellä
Taaborin vuorella (Matt. 17:1-13; Mark. 9:2-13; Luuk. 9:28-36)
Kristus opettaa naisia ja lapsia
samarialainen nainen (Joh. 4:4-42)
Kristus Marian ja Martan talossa (Luuk. 10:38-42)
Kristus siunaa lapsia, yleensä jonkun opetuslapsen seuratessa paheksuen
tapahtumaa (Matt. 19:13-15; Mark. 10:13-16; Luuk. 18:15-17)
Kristus opettajana (osa 2): Kristuksen kertomat vertaukset ja sananlaskut
viisaat ja tyhmät neitsyet ~ Kristuksen vertaukset (Matt. 25:1-13)
Kristuksen kertomat vertaukset ja sananlaskut ~ inhimillinen ja jumalallinen
rakkaus
laupias samarialainen (Luuk. 10:30-37)
vertaus tuhlaajapojasta (Luuk. 15:11-32)
tuhlaajapojan paluu: poika palaa kotiin, jossa hänen isänsä odottaa
häntä
muut Kristuksen kertomat vertaukset ja sananlaskut
Kristuksen kärsimys
Kristus ratsastaa Jerusalemiin: ihmiset levittävät vaatteitaan aasilla ratsastavan Kristuksen tielle ja heiluttavat palmunoksia (Matt. 21:1-11, 21:14-16;
Mark. 11:1-11; Luuk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)
Viimeisen ehtoollisen tapahtumat
Viimeinen ehtoollinen (yleensä) (Matt. 26:21-35; Mark. 14:18-31; Luuk. 22:3,
22:15-23; Joh. 13:21-38)
Kristuksen vangitseminen, kuulustelu, ja kiusaaminen
Getsemane, 'Öljymäki' (Matt. 26:36-56; Mark. 14:32-52; Luuk. 22:39-53;
Joh. 18:1-12)
Kristus rukoilee Getsemanessa yöllä
Juudaksen suudelma: soihtuja ja lyhtyjä kantavien sotilaiden saattamana
hän suutelee Kristusta
Kristuksen vangitseminen ~ Getsemanen puutarha
Kristuksen kiusaaminen
Kristusta ruoskitaan sotilaiden toimesta, Kristus on yleensä sidottu
pylvääseen (Matt. 27:26; Mark. 15:15; Joh. 19:1)
orjantappurakruunaus: kepein varustautuneet sotilaat asettavat
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orjantappurakruunun Kristuksen päähän ja panevat ruokokepin hänen käteensä (Matt. 27:27-31; Mark. 15:16-20; Joh. 19:2-3)
Kristus orjantappurakruunu päässään
Pilatus tuo Kristuksen juutalaisten eteen, 'Ostentatio Christi', 'Ecce Homo'
(Joh. 19:4-6)
Kristus yksinään (myös nimellä 'Ecce Homo')
matka Golgatalle: ristinkantokulkue Golgatalle (Matt. 27:31-33; Mark. 15:20-22;
Luuk. 23:26-33; Joh. 19:17)
ristinkanto: Kristus kantaa ristiään, yksin tai muiden avustamana (esim. Simon
Kyreneläinen)
[ristiinnaulittu-aiheet (krusifiksit), jotka on irrotettu kirjallisesta
(raamatullisesta) yhteydestään, luokitellaan kohtaan 11D35]
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Kristuksen ristiinnaulitseminen: johdanto Kristuksen kuolemaan ristillä
(Matt. 27:34-44; Mark. 15:23-32; Luuk. 23:33-43; Joh. 19:18-24)
ristin pystyttäminen: Kristus on naulittu ristiin, joka makaa maassa (yksi risti)
ristin pystyttäminen: Kristus on naulittu ristiin, joka makaa maassa (kolme
ristiä)
ristin pystyttäminen, kun Kristus on jo naulittu siihen (yksi risti)
ristin pystyttäminen, kun Kristus on jo naulittu siihen (kolme ristiä)
ristin pystyttäminen (ilman Kristusta) (yksi risti)
ristin pystyttäminen (ilman Kristusta) (kolme ristiä)
Kristus ristiinnaulittuna pystytettyyn ristiin (yksi risti)
Kristus ristiinnaulittuna pystytettyyn ristiin (kolme ristiä)
ristiinnaulittu Kristus: Kristuksen kuolema ristillä; Golgata (Matt. 27:45-58;
Mark. 15:33-45; Luuk. 23:44-52; Joh. 19:25-38) (kolme ristiä)
ristiinnaulittu Kristus: Kristuksen kuolema ristillä; Golgata (Matt. 27:45-58;
Mark. 15:33-45; Luuk. 23:44-52; Joh. 19:25-38) (Kristus yksinään ristillä)
Golgatan tapahtumia esittävät aiheet yleisesti Kristuksen riippuessa ristillä,
ilman erityistä painotusta johonkin tiettyyn kohtaukseen tapahtumien kulussa
(kolme ristiä)
Golgatan tapahtumia esittävät aiheet yleisesti Kristuksen riippuessa ristillä,
ilman erityistä painotusta johonkin tiettyyn kohtaukseen tapahtumien kulussa
(Kristus yksinään ristillä)
ristiinnaulittu Kristus ja henkilöitä ristin ympärillä
Kristus ristillä yhdistettynä kärsimysnäytelmän tapahtumiin (Kristus yksinään
ristillä)
Kristus ristillä yhdistettynä kärsimysnäytelmän tapahtumiin (kolme ristiä)
Kristus ristillä Golgatalla (yksin, ilman sivustakatsojia)
tapahtumat Kristuksen ristiltäotosta hänen hautaan laskemiseensa (Matt. 27:5866; Mark. 15:46-47; Luuk. 23:53-56; Joh. 19:39-42)
ristiltäotto: Kristus otetaan ristiltä, yleensä Nikodemoksen ja Joosef
Arimatialaisen toimesta, jotka seisovat tikapuilla (Kristuksen molemmat kädet
on irroitettu ristiltä)
ristiltäotto: Kristus otetaan ristiltä (Kristuksen toinen käsi on yhä naulittuna
ristiin)
Kristusta itketään
'Pietà', 'Vesperbild', 'Marienklage' (ei muita läsnä): Maria suree Kristusta,
jolla joko on tai ei ole orjantappurakruunu päässään
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Tuskien mies, 'Imago Pietatis', 'Schmerzensmann': Kristus esittelee pystyasennossa haavojaan, seisoen tai istuen haudassaan, tavallisesti orjantappurakruunu päässään ja varustettuna piinavälineillä
Kristuksen kantaminen hautaan
Kristuksen laskeminen hautaan (mahdollisesti enkeleiden toimesta)
Kristus makaamassa sarkofagissaan
kärsimysnäytelmän piinavälineet ja Kristuksen viisi haavaa
'Arma Christi'
'Arma Christi' ~ Kristus
Kristus tuonelassa, Kristus helvetin esikartanoissa, 'descensus ad inferos',
'Anastasis'
tapahtumat ylösnousemuksesta helluntaihin (Matt. 28; Mark. 16; Luuk. 24;
Joh. 20-21; Apostolien teot 1:3-11); Marian ja Joosefin kuolema
Kristuksen ylösnousemus (hauta avoinna)
Kristuksen ylösnousemus (hauta suljettuna (ja sinetit murtamattomina))
pelästyneet ja/tai nukkuvat sotilaat Kristuksen haudalla
tyhjä hauta ~ Kristuksen ylösnousemus
Kristuksen ilmestymiset ylösnousemuksen jälkeen
Maria Magdaleena polvistuu Kristuksen edessä, joka on kuvattu yleensä
puutarhurina kuokan ja/tai lapion kanssa; 'Noli me tangere'
matka Emmaukseen: kaksi opetuslasta (Kleopas ja Pietari) matkalla
Kleopas ja Pietari kohtaavat Kristuksen matkalla Emmaukseen (toisinaan
he ovat pyhiinvaeltajien asussa)
Kristus Emmauksessa, ehtoollinen Emmauksessa: opetuslapset tunnistavat
Kristuksen tämän siunatessa ja murtaessa leivän
Kristus ja hänen opetuslapsensa Öljymäellä
taivaaseenastuminen (Kristus valonsäteiden ympäröimänä tai mandorlassa)
Kristus enkeleiden kannattelemana ~ taivaaseenastuminen
Helluntai: Pyhän Hengen vuodatus (Marian) ja apostolien ylle, toisinaan myös
Paavali ja/tai kansakuntien edustajat läsnä (Apostolien teot 2:1-4)
Neitsyt Marian kuolema, taivaaseenottaminen ja kruunaus taivaassa (toisinaan
jotkut 'Israelin tyttäristä' läsnä)
Neitsyt Marian kuolema, Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen: Maria
kuolinvuoteellaan; apostolit kerääntyneenä hänen ympärilleen (evankelista
Johannes kuvattuna toisinaan nukkumassa tai uneksumassa)
Neitsyt Marian taivaaseenottaminen, ('assumptio corporis', 'L’Assunta'): enkelit kantavat Marian taivaaseen
Neitsyt Marian kruunaus taivaassa (yleensä myös Pyhä Kolminaisuus
kuvattuna)
apostolien teot ja elämä, epistolat
apostolien teot ja elämä (osa I)
Pietarin elämä ja teot
Paavalin elämä ja teot (Saul)
Johanneksen ilmestys, Ilmestyskirja
Johanneksen ilmestys 1-3
seitsemän lampunjalkaa, Kristus (Jumala) ilmestyy seitsemän kultajalkaisen
kynttilälampun ympäröimänä Johannekselle, joka polvistuu maahan;
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Kristuksen suusta pistää ulos miekka ja hän pitelee seitsemää tähteä käsissään
Johanneksen ilmestys 4-5
Johanneksen ilmestys 6-11
seitsemän sinetin avaaminen ~ Johanneksen ilmestys
Ilmestyskirjan neljä ratsastajaa
Johanneksen ilmestys 12-18
raskaana oleva nainen ja lohikäärme ~ Johanneksen ilmestys
auringolla vaatetettu vaimo, raskaana oleva nainen ilmestyy, pukunaan
aurinko, kuu jalkojen alla; häntä uhkaa punainen lohikäärme, jolla on pitkä
häntä ja seitsemän päätä (Ilmestyskirjan nainen)
auringolla vaatetettu vaimo, raskaana oleva nainen ilmestyy, pukunaan
aurinko, kuu jalkojen alla; häntä uhkaa punainen lohikäärme, jolla on pitkä
häntä ja seitsemän päätä (Maria Ilmestyskirjan naisena)
Mikael ja hänen enkelinsä taistelevat lohikäärmettä ja tämän seuraajia
vastaan; lohikäärme (Paholainen, Saatana) syöstään alas taivaasta
merestä nouseva peto ~ Johanneksen ilmestys
maan uumenista nouseva peto (Antikristus, 666) ~ Johanneksen ilmestys
purppuraan puettu nainen ja Babylonin tuho
purppuraan puettu nainen, Babylonin portto; hän istuu yleensä purppuranpunaisen pedon selässä, tällä on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea
Babylonin tuho
Johanneksen ilmestys 19-22
tuhatvuotinen valtakunta ~ Johanneksen ilmestys
Saatanan tuomio (Antikristus)
viimeinen tuomio valkealta valtaistuimelta
uusi taivas ja uusi maa ~ Johanneksen ilmestys
Uusi Jerusalem
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8
81
81(...)

KIRJALLISUUS
kirjalliset kertomukset ja tarut (literary cycles)
kirjalliset kertomukset ja tarut (literary cycles) (KERTOMUKSEN NIMEN
kanssa)
[Kirjallisilla kertomuksilla ja taruilla (literary cycles) tarkoitetaan kertomusryhmää
tai tarinakokonaisuutta, joka on keskittynyt tietyn teeman, sankarihahmon, suvun tai
tapahtuman ympärille ja jolla ei ole varsinaista kirjoittajaa - esim. Kalevala. Alkuperäistä Iconclass System -luokkaa on kuitenkin kehitelty Browser-versiossa (tietokoneohjelma) tältä osin käytännöllisempään suuntaan siten, että KOHTAUKSET määrätystä kertomuksesta tai tarinasta, jonka kirjoittaja tunnetaan, luokitellaan kohtaan
83(KIRJOITTAJA, Teos), HENKILÖHAHMOT kohtaan 82A(henkilön NIMI),
kun taas luokka 81 on varattu nykyään pelkästään sellaisille tarinoille, joilla ei ole
kirjoittajaa (esim. Kuningas Arthurin legenda, Nibelungenlied, Kalevala). Tästä
syystä luokan 81 kohdalla ei enää nykyään käytetä kirjainkoodia (se on tosin säilytetty ohjelmassa, koska eri instituutioissa on vuosien mittaan ehditty luokitella runsaasti kuva-aineistoa vanhan käytännön mukaan). Kuitenkin alaluokka 81H Muut
tarut eroaa kohdista 81A-G sikäli, että siinä ilmoitetaan sekä itse TARU että lisäksi
henkilöhahmo, johon kohtaus liittyy ja tarvittaessa myös runon numero. Luokittelua
voidaan täydentää lisäksi Iconclassin muiden luokkien avulla. Esim. Lemminkäistä
sureva äiti: 81(KALEVALA, Lemminkäinen):42G2112:42E131 (42G2112 = äiti;
42E131 = kuolleen sureminen). Vastaavasti pääluokan 8 eri luokkia voidaan yhdistellä. Esim. Kuningas Arthurin legendan Galahadin lyöminen ritariksi:
81(KUNINGAS ARTHURIN LEGENDA):82A(GALAHAD):46A125. (46A125 =
ritariksi lyöminen). Yksityiskohtaisemmat ohjeet uudesta käytännöstä luokan 81
osalta alla:]

81(KUNINGAS ARTHURIN LEGENDA) 'Kuningas Arthurin legenda'
81(KALEVALA)
'Kalevala'
81(NIBELUNGENLIED)
'Nibelungenlied'
81A
81A(...)

81A(...)
81AA(...)

Kuningas Arthurin legenda : Käytä 81(KUNINGAS ARTHURIN LEGENDA)
82 A (ARTHUR) | 82 A (ENYAS) | 82 A (GALAHAD) | 82 A (GARETH) | 82 A
(GAWAIN) | 82 A (IWAIN) | 82 A (LANCELOT) | 82 A (MERLIN) | 82 A
(PARSIFAL) | 82 A (JOUTSENRITARI) | 82 A (TRISTRAM) | 82 A ( WIGALOIS)
Kuningas Arthurin legendan miespuoliset henkilöt : Käytä 82A(...)
Kuningas Arthurin legendan naispuoliset henkilöt : Käytä 82AA(...)

81B
81B(...)
81BB(...)

'Nibelungenlied' : Käytä 81(NIBELUNGENLIED)
'Nibelungenliedin' miespuoliset henkilöt : Käytä 82A(...)
'Nibelungenliedin' naispuoliset henkilöt : Käytä 82AA(...)

81C
81C(...)
81CC(...)

Dante, 'Divina Commedia' : Käytä 83(DANTE, Divina Commedia)
'Divina Commedian' miespuoliset henkilöt : Käytä 82A(...)
'Divina Commedian' naispuoliset henkilöt : Käytä 82AA(...)
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81D
81D(...)

81D(...)
81DD(...)
81E
81E(...)

81E(...)
81EE(...)
81F
81F(...)

Boccaccio, 'Decameron' : Käytä 83(BOCCACCIO, Decamerone)
82 A (CIMON) | 82 A (FILIPPON POIKA) | 82 A (GUALTERI) | 82 A
(GUISCARDO) | 82 A (NASTAGIO DEGLI ONESTI) | 82 A (SALADIN) | 82 A
(TANCRED) | 82 A (TORELLO)
'Decameronin' miespuoliset henkilöt : Käytä 82A(...)
'Decameronin' naispuoliset henkilöt : Käytä 82AA(...)
ARIOSTO, ”Orlando Furioso”: Käytä 83(ARIOSTO, Orlando Furioso)
82 A (ATLANTA) | 82 A (FERRAU) | 82 A (MANDRICARDO) | 82 A (MEDORO)
| 82 A (NORANDINO) | 82 A (ORLANDO) | 82 A (RINALDO) | 82 A
(RODOMONTE) | 82 A (RUGGIERO) | 82 AA (ALCINA) | 82 AA (ANGELICA) |
82 AA (BRADAMANTE) | 82 AA (ISABELLA) | 82 AA (LUCINA) | 82 AA
(MELISSA) | 82 AA (OLIMPIA) | 82 B (BAIARDO) | 82 B (BALISARDA) | 82 B
(BRIGLIADORO) | 82 B (DURINDANA) | 82 B (FRONTINO) | 82 B
(FUSBERTA), | 82 B RABICANO)
'Orlando Furioson' miespuoliset henkilöt : Käytä 82A(...)
'Orlando Furioson' naispuoliset henkilöt : Käytä 82AA(...)

81F(...)
81FF(...)

Tasso, 'Gerusalemme Liberata' : Käytä 83(TASSO, Gerusalemme Liberata)
82 A (CARLO) | 82 A (EUSTAZIO) | 82 A (BOUILLONIN GODFREY) | 82 A
(ISMENO) | 82 A (OLINDO) | 82 A (RINALDO) | 82 A (SOLIMANO) | 82 A
(TANCRED) | 82 A (UBALDO)
'Gerusalemme Liberatan' miespuoliset henkilöt : Käytä 82A(...)
'Gerusalemme Liberatan' naispuoliset henkilöt : Käytä 82AA(...)

81G
81G(...)
81GG(...)

'Ossianin tarut' : Käytä 83(MACPHERSON, Ossianin tarut
'Ossianin tarujen' miespuoliset henkilöt : Käytä 82A(...)
'Ossianin tarujen' naispuoliset henkilöt : Käytä 82AA(...)

81H
81H(...)

muut tarut : Käytä 81(...)
muut tarut (TARUN NIMEN kanssa, Henkilöhahmo): Käytä 81(...)

81H(KALEVALA)
81H(KALEVALA, Lemminkäinen)
82

set

82A
82AA

'Kalevala' : Käytä 81(KALEVALA)
Lemminkäinen : Käytä 82A(...)

kirjallisuudessa esiintyvät henkilö- ja eläinhahmot sekä kasvit ja esineet
[Tämä kohta perustuu kirjallisten henkilöhahmojen mukaiseen luokitukseen,
jolloin kuvia voidaan hakea niiden perusteella. Luokittelua voidaan täydentää
lisäksi Iconclassin muiden luokkien avulla. Esim. Don Quixote taistelee tuulimyllyjä vastaan: 82A(DON QUIXOTE):47D31 (47D31 = tuulimylly). Naispuolihenkilöhahmot luokitellaan kaksoiskirjaimin - esim. Danten Divina Commedian
Beatrice: 83(DANTE, Divina Commedia):82AA(BEATRICE).]
kirjallisten henkilöhahmojen nimet (miespuoliset kirjalliset henkilöhahmot)
kirjallisten henkilöhahmojen nimet (naispuoliset kirjalliset henkilöhahmot)

82A(...)
miespuoliset kirjalliset henkilöhahmot (NIMEN kanssa)
82A(AHASVERUS)
Ahasverus, vaeltava juutalainen
82A(ARTHUR)
Kuningas Arthur
82A(ATLANTE)
Atlante
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82A(PARONI VON MÜNCHAUSEN)
82A(BELISARIUS)
82A(CARLO)
82A(CIMON)
82A(DANTE)
82A(DAFNIS)

Paroni von Münchausen
Belisarius
Carlo
Cimon
Dante
Dafnis (kreikkalaisessa mytologiassa paimen, joka keksi
pastoraalirunouden)
82A(DON JUAN)
Don Juan
82A(DON QUIXOTE)
Don Quixote
82A(ENYAS)
Enyas
82A(EULENSPIEGEL)
Eulenspiegel
82A(EUSTAZIO)
Eustazio
82A(FALSTAFF)
Falstaff
82A(FAUST)
Faust
82A(FERRAU)
Ferraù (tunnetaan myös nimillä Ferragù, Ferragut,
Ferracute ja Ferragus)
82A(FINGAL)
Fingal, Morvenin kuningas, Ossianin isä
82A(GALAHAD)
Galahad
82A(GARETH)
Gareth
82A(GAWAIN)
Gawain
82A(BOUILLONIN GODFREY)
Bouillonin Godfrey
82A(GOMBAUT)
Gombaut
82A(GUALTERI)
Gualteri
82A(GUISCARDO)
Guiscardo
82A(GULLIVER)
Gulliver
82A(HAGEN)
Hagen
82A(HAMLET)
Hamlet, Tanskan prinssi
82A(ISMENO)
Ismeno
82A(IWAIN)
Iwain
82A(PYÖREÄN PÖYDÄN RITARIT) Pyöreän Pöydän ritarit
82A(LANCELOT)
Lancelot
82A(LEAR)
Kuningas Lear
82A(LEMMINKÄINEN)
Lemminkäinen
82A(LOHENGRIN)
Lohengrin tai Joutsenritari, saksalaisessa legendassa
Percivalin tai Parsifalin poika
82A(MACBETH)
Macbeth
82A(MANDRICARDO)
Mandricardo, Tataarian kuningas, Agricanen poika
82A(MAXIMILIAN)
Keisari Maximilian
82A(MAZEPPA)
Mazeppa, kuuluisa kasakkapäällikkö eli hetmani
82A(MEDORO)
Medoro
82A(MEFISTOTELES)
Mefistoteles, paholaismainen viettelijä Faustin legendojen
kirjallisissa versioissa
82A(MERLIN)
Merlin
82A(NASTAGIO DEGLI ONESTI)
Nastagio degli Onesti
82A(NORANDINO)
Norandino, Damaskoksen kuningas
82A(OLINDO)
Olindo
82A(ORLANDO)
Orlando
82A(OSSIAN)
Ossian
82A(PAOLO)
Paolo
82A(PARSIFAL)
Parsifal
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82A(RINALDO)
82A(RODOMONTE)
82A(ROLAND)
82A(ROMEO)
82A(RUGGIERO)
82A(SANCHO PANZA)
82A(SALADIN)
82A(SHYLOCK)
82A(SIEGFRIED)
82A(SILVIO)
82A(SOLIMANO)
82A(SORDELLO)
82A(JOUTSENRITARI)
82A(TANCRED)
82A(TORELLO)
82A(TRENMOR)
82A(TRISTRAM)
82A(UBALDO)
82A(UGOLINO)
82A(VALENTIN)
82A(VERGILIUS)
82A(WIGALOIS)
82A(WILHELM TELL)

Rinaldo
Rodomonte
Roland
Romeo
Ruggiero
Sancho Panza
Saladin
Shylock
Siegfried
Silvio
Solimano
Sordello
Joutsenritari
Tancred
Torello
Trenmor
Tristram
Ubaldo
Ugolino
Valentin
Vergilius
Wigalois
Wilhelm Tell

82AA(...)
naispuoliset kirjalliset henkilöhahmot (NIMEN kanssa)
82AA(ANGELICA)
Angelica
82AA(BEATRICE)
Beatrice
82AA(BRUNHILD)
Brunhild
82AA(KHLOE)
Khloe
82AA(COSTANZA)
Costanza
82AA(FRANCESCA)
Francesca
82AA(GENOVEVA)
Genoveva
82AA(GHISMONDA)
Ghismonda
82AA(GINEVRA)
Ginevra
82AA(GODIVA)
Lady Godiva
82AA(GRETCHEN)
Gretchen
82AA(GRISELDA)
Griselda
82AA(GUINEVERE)
Guinevere
82AA(IFIGENIA)
Ifigenia
82AA(ISABELLA)
Isabella
82AA(JULIA)
Julia
82AA(KRIEMHILD)
Kriemhild
82AA(LADY MACBETH)
Lady Macbeth
82AA(LUCINA)
Lucina
82AA(MELISSA)
Melissa
82AA(OLIMPIA)
Olimpia
82AA(OFELIA)
Ofelia
82AA(PRECIOSA)
Preciosa
82AA(ROSAMUND)
Rosamund
82AA(SOFRONIA)
Sofronia
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82B
kirjallisuudessa esiintyvien kuvitteellisten eläinten, kasvien, esineiden jne. nimet
82B(...)
kirjallisuudessa esiintyvät kuvitteelliset eläimet, kasvit, esineet jne. (NIMEN kanssa)
82B(BAIARDO)
Baiardo, Rinaldon hevonen
82B(BALISARDA)
Balisarda, Ruggieron miekka
82B(EXCALIBUR)
Excalibur, kuningas Arthurin miekka
83
83(...)

jossa
sopimus
Hamlet ja

kirjalliset teokset
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
[Tähän luokkaan voidaan sijoittaa muut paitsi luokissa 81, 9 (klassinen mytologia),
7 (Raamatun aiheet) ja 6 (historialliset kohtaukset) esiintyvät kirjalliset aiheet
kirjoittajan ja teoksen mukaan - esim. 83(KIVI, Seitsemän veljestä) tai
83(RUNEBERG, Vänrikki Stoolin tarinat). Luokittelua voidaan täydentää lisäksi
Iconclassin muiden luokkien avulla. Esim. Goethen Faust-teoksen kohtaus,
Faust myy sielunsa paholaiselle: 83(GOETHE, Faust):11K42 (11K42 =
paholaisen kanssa, sielun myyminen paholaiselle) tai Shakespearen

haudankaivajat: 83(SHAKESPEARE, Hamlet):42E272. (42E272 = haudankaivaja).]
83(ARIOSTO, Orlando Furioso)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(BOCCACCIO, Decamerone)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(CHATEAUBRIAND, Atala)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(COLONNA, Hypnerotomachia Poliphili) kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(DANTE, Divina Commedia)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(DEFOE, Robinson Crusoe)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(FLAUBERT, Tentation de Saint Antoine) kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(GOETHE, Faust)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(GOETHE, Werther)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(GUARINI, Pastor Fido)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(HELIODORUS, Aethiopica)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(HOOFT, Granida)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(IBSEN, Peer Gynt)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(MANZONI, Promessi Sposi)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(MACPHERSON, Poems of Ossian)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(MELVILLE, Moby Dick)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(PETRARCA, Trionfi)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(SCHILLER, Mädchen aus der Fremde)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(SHAKESPEARE, Cymbeline)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(SHAKESPEARE, Midsummernight's Dream)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen
nimi)
83(SHAKESPEARE, Tempest)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(SWIFT, Gulliver's Travels)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(TASSO, Aminta)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(TASSO, Gerusalemme Liberata)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
83(TEBALDEO, Second Eclogue, Damon and Thyrsis) kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA,
Teoksen nimi)
83(TENNYSON, Lady of Shalott)
kirjalliset teokset (KIRJOITTAJA, Teoksen nimi)
84
84(...)

tarinat ja sadut
tarinat ja sadut (NIMEN kanssa)
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84(MELUSINE)
84(UNDINE)
84(WOMEN OF WEINSBERG)

tarinat ja sadut (NIMEN kanssa)
tarinat ja sadut (NIMEN kanssa)
tarinat ja sadut (NIMEN kanssa)

85
faabelit
85(...)
faabelit (NIMEN kanssa)
85(FOX AND RAVEN)
Kettu ja korppi -faabeli
85(FROG AND COW)
Sammakko ja lehmä -faabeli
85A
85A(...)

Aisopoksen faabelit : Käytä 85(...)
Aisopoksen faabelit (NIMEN kanssa) : Käytä 85(...)

85B
85B(...)

Lafontainen faabelit : Käytä 85(...)
Lafontainen faabelit (NIMEN kanssa) : Käytä 85(...)

85C
85C(...)

muut faabelit: Käytä 85(...)
muut faabelit (NIMEN kanssa) : Käytä 85(...)

86
86(...)

sananlaskut, sanonnat, jne.
sananlaskut, sanonnat, jne. (TEKSTIN kanssa)

80

81

9

KLASSINEN MYTOLOGIA JA ANTIIKIN HISTORIA

9(+1)
9(+11)
9(+12)
9(+2)
9(+3)
9(+4)
9(+5)
9(+6)
9(+68)
9(+69)
9(+7)
9(+78)
9(+8)
9(+9)

varhaisnuoruus
syntymä
lapsuus
rakkausjutut, lemmenseikkailut
keskeiset uroteot
aggressiiviset, vihamieliset toimet ja suhteet
ei-aggressiiviset, ystävälliset tai neutraalit toimet ja suhteet
kärsimys, epäonni, onnettomuus
kuolema
apoteoosi, ylistys, palvonta
erityispiirteet, allegoriset piirteet, esiintyminen suojelijan ominaisuudessa
voitto
attribuutit
jälkeläiset, kumppani(t), seuraajat jne.

91
91A

luomismyytit: kosmogonia, teogonia, ihmisen synty ja luominen
maailmankaikkeuden synty ~ klassinen mytologia
1
maailmanalun jumaluudet, perusjumalat ~ klassinen mytologia
11
Uranus, Uranos (Caelus), Taivas
12
Gaia (Ge), Maa
13
Pontus, Meri
14
muut maailmanalun jumaluudet
14(...)
muut maailmanalun jumaluudet (NIMEN kanssa)
14(AION)
muut maailmanalun jumaluudet (NIMEN kanssa)
14(CHAOS)
muut maailmanalun jumaluudet (NIMEN kanssa)
14(DEMOGORGON)muut maailmanalun jumaluudet (NIMEN kanssa)
14(EREBUS)
muut maailmanalun jumaluudet (NIMEN kanssa)
14(NOX)
muut maailmanalun jumaluudet (NIMEN kanssa)
2
elementtien erottaminen toisistaan jonkin luovan voiman toimesta ~ klassinen
mytologia
21
maan luominen ~ klassinen mytologia
22
vesien luominen ~ klassinen mytologia
23
ilman, tuulten ja tähtien luominen ~ klassinen mytologia

91B
1
111
91C2
21
91D

Uranuksen ja Gaian jälkeläiset (Titaanit, Kykloopit, Centimanit)
Titaanit
Saturnus (Kronos) (Saturnuksen taru)
Jättiläiset, Gigantit (käärmeet jalkoinaan), ja niiden taistelu jumalia vastaan
Giganttien taistelu jumalia vastaan: gigantomakhia
maailmankaikkeuden jakaminen (Jupiterin, Neptunuksen ja Pluton kesken)

91E
1
2

ihmisen alkuperä, synty
ihmisen luominen jonkin luovan voiman toimesta
maailman neljä aikakautta (kulta-aika, hopea-aika, pronssiaika, rauta-aika);
'Età dell'oro, argento, bronzo, et ferro' (Ripa)
81

82
21

kulta-aika, 'Aetas aurea'; ihmiset elävät onnellisina, keräten hedelmiä
Saturnuksen valtakaudella
4
Prometheus (Prometheuksen taru)
451
Prometheus muovaa ihmisen savesta, Minerva yleensä läsnä
452
Prometheus tuo tulen ihmiskunnalle
461
Prometheuksen rangaistus; hänet on kahlehdittu kallioon, yleensä
Vulkanuksen ja/tai Merkuriuksen toimesta
6
Pandora (Pandoran taru)
652
Pandora avaa lippaansa (tai astian); Hyvä ja Paha karkaavat, Toivo jää
6521
Epimetheus avaa Pandoran lippaan
68
Pandoran attribuutit
68(...)
Pandoran attribuutit (NIMEN kanssa)
68(LIPAS)
Pandoran attribuutit (NIMEN kanssa)
92
92A

jumalat ~ klassinen mytologia
Olympoksen jumalat yhdessä: Jupiter, Juno, Neptunus, Ceres, Apollo, Diana, Mars,
Venus, Merkurius, Minerva, Vulkanus, Vesta (tai Bacchus)

92B

Taivaan pääjumalat, ja heidän seurueensa
1
Jupiter (Zeus) (Jupiterin taru)
11221
'Cornucopia', runsaudensarvi
92B12
Jupiterin lemmenseikkailut ~ naispuoliset
(92BB12
Jupiterin lemmenseikkailut ~ miespuoliset) (ks. paikka B-kirjaimen lopussa)
121
Jupiterin lemmenseikkailut ~ naispuoliset (I): ensimmäinen sarja
1215
Jupiter, Dianan hahmossa, ja Callisto
[92C3
Diana (Artemis)]
1217
Jupiter ja Danae; Danae makaa yleensä sängyssä ottaen vastaan
Jupiterin kultasateen muodossa
1218
Europan ryöstö, Jupiter ja Europa; Jupiter, yleensä valkoisen härän
hahmossa, ryöstää Europan ja kantaa hänet veden yli
12182
Jupiter ja Europa rakastavaisina
1219
Jupiter, pilveen verhoutuneena, kosiskelee tai syleilee Ioa, Inachoksen
tytärtä; Juno saattaa katsella rakastavaisia
122
Jupiterin lemmenseikkailut ~ naispuoliset (II): toinen sarja
1221
Jupiter ja Juno rakastavaisina
1222
Jupiter ja Leda, Leda ja joutsen; Jupiter, joutsenen hahmossa, ja Leda
12262
Jupiter pelastaa Bacchus-vauvan
17
Jupiterin erityispiirteet, allegoriset piirteet; Jupiter suojelijana
171
Jupiter Taivaan kuninkaana
18
Jupiterin attribuutit
18(...)
Jupiterin attribuutit (NIMEN kanssa)
18(KOTKA) Jupiterin attribuutit (NIMEN kanssa)
18(SALAMA) Jupiterin attribuutit (NIMEN kanssa)
2
Vulkanus (Hefaistos) (Vulkanuksen taru)
22
Vulkanuksen lemmenseikkailut
222
Vulkanus ja Venus
3
Apollo (Apollon, Foibos) (Apollon taru)
92B32
Apollon lemmenseikkailut ~ naispuoliset
(92BB32
Apollon lemmenseikkailut ~ miespuoliset) (ks. paikka B-kirjaimen lopussa)
82

83
325
34
341
3412
37
371
3711
37111
37112
3721
373
3731
374
4
42
423
5
525
552
572
5722
58
591
92BB12
92BB32
92BB322
92C
1
172
18
2
28
3
32
321
35
351
3511
352
3521
353
37
371
3711

Apollo ja Dafne; Apollo tavoittelemassa nymfi Dafnea (joka ei ole vielä
kokenut muodonmuutosta laakeripuuksi)
Apollon aggressiiviset, vihamieliset toimet ja suhteet
Apollon soitannolliset kilpailut tai kamppailut
Apollo ja Marsyas; Apollon ja Marsyaksen välinen kilpailu; muusat
toimivat tuomareina
Apollon erityispiirteet, allegoriset piirteet; Apollo suojelijana
Apollo auringonjumalana, ts. Sol (Helius), Titan
Apollo auringon vaunuissa, neljän hevosen vetämänä, edellään yleensä
soihtua pitelevä Aurora; 'Carro del Sole' (Ripa)
auringon vaunut
Apollon hevoset
Delfoin oraakkeli
lyyraa soittava Apollo, Apollo Citharoedus
Apollo ja muusat, Apollo Musagetes
Apollo Medicus
Mars (Ares) (Marsin taru)
Marsin lemmenseikkailut
Mars ja Venus rakastavaisina
Merkurius (Hermes) (Merkuriuksen taru)
Merkurius ja Venus rakastavaisina
Merkurius antaa lyyransa Apollolle
Hermi: pilari, jonka päässä on Merkuriuksen pää, matkustavien suojelija
muut pilareihin liitetyt hybridit muodot
Merkuriuksen attribuutit
Hermafroditos (Hermafroditoksen taru)
Jupiterin lemmenseikkailut ~ miespuoliset
Apollon lemmenseikkailut ~ miespuoliset
Apollo ja Hyacinthus
Taivaan pääjumalattaret, ja heidän seurueensa
Juno (Hera) (Junon taru)
Juno Taivaan kuningattarena
Junon attribuutit
Minerva (Pallas Athene) (Minervan taru)
Minervan attribuutit
Diana (Artemis) (Dianan taru)
[92B1215 Jupiter, Dianan hahmossa, ja Callisto]
Dianan lemmenseikkailut
Diana (Kuu, Luna) vierailee nukkuvan Endymionin luona
Dianan ei-aggressiiviset, ystävälliset tai neutraalit toimet ja suhteet
Diana metsästämässä
Diana metsästämässä nymfiensä kanssa
Diana kylpemässä
Diana kylpemässä nymfiensä kanssa
satyyrit yllättävät Dianan ja nymfit
Dianan erityispiirteet, allegoriset piirteet; Diana suojelijana
Diana kuun jumalattarena, Luna (Selene)
Luna vaunuissaan, yleensä kahden hevosen, valkoisen ja mustan,
83

84
vetämänä; 'Carro della Luna' (Ripa)
37111
kuun vaunut
372
Diana Lucina
38
Dianan attribuutit
38(...)
Dianan attribuutit (NIMEN kanssa)
39
Dianan jälkeläiset, kumppani(t), seuraajat, jne.
392
seuralaiset, Dianan nymfit; 'Ninfe di Diana' (Ripa)
3921
Kallisto (Callisto) (Kalliston taru)
3922
muut seuralaiset, Dianan nymfit
3922(...)
muut seuralaiset, Dianan nymfit (NIMEN kanssa)
4
Venus (Afrodite) (Venuksen taru)
411
Venuksen syntymä; Venus Anadyomene: Uranuksen kastraation jälkeen
Venus nousee merestä puristaen vettä tukastaan; häntä odottavat yleensä
Horat, vuodenaikojen haltijattaret
4111
Venus, purjehtii simpukankuoren päällä seisoen, ohut huntu veden yllä
liehuen (vaihtoehtoisesti hän ratsastaa delfiinillä): Venus Marina
41111
Venus Marinan voittokulku
42
Venuksen lemmenseikkailut
421
Venus ja Adonis rakastavaisina
44
Venuksen aggressiiviset, vihamieliset toimet ja suhteet
441
Venus rankaisee Amoria (Kupido, Cupido, Eros)
45
Venuksen ei-aggressiiviset, ystävälliset tai neutraalit toimet ja suhteet
451
nukkuva Venus
452
lepäävä Venus
4521
Venus kylvyssä
45211
Venus ja Mars kylvyssä
454
Venus ja Amor (Kupido, Cupido, Eros) (Amor/Kupido ei ole tässä pelkkä
attribuutti)
4541
Venus huolehtii Kupidosta
45411
Venus imettää Kupidoa
455
'sine Cerere et Baccho friget Venus'
4551
'Venus friget' (ilman Cerestä ja Bacchusta)
47
Venuksen erityispiirteet, allegoriset piirteet; Venus suojelijana
471
Venus Caelestis
472
Venus Vulgaris
473
muut Venuksen erityispiirteet
473(...)
muut Venuksen erityispiirteet (NIMEN kanssa)
473(PHYSICA)
Venus Physica
473(VERTICORDIA) Venus Verticordia
478
Venuksen voittokulku; 'Carro di Venere' (Ripa)
479
Venuksen kunnioitus
4791
Venus-kultti, Venuksen palvonta (Philostratus, Imagines II 1)
48
Venuksen attribuutit
48(...)
Venuksen attribuutit (NIMEN kanssa)
48(SOIHTU)
Venuksen attribuutit (NIMEN kanssa)
48(SIMPUKANKUORI)Venuksen attribuutit (NIMEN kanssa)
49
Venuksen jälkeläiset, kumppani(t), seuraajat, jne.
491
Adonis (Adoniksen taru)
4913
Adonis metsästämässä
49151
Venus suree Adonista
84

85
492
5
591
92D

Harmonia
Vesta (Hestia) (Vestan taru)
Vestan neitsyt (neitsyet), vestaali(t)

Taivaan alemmat jumaluudet ~ palvelijoiden ja seuralaisten piiri
1
Kupido (Cupido), Amor (Eros) (Amorin taru)
11
Kupidon (Cupidon), Amorin (Eroksen) varhaisnuoruus
12
Kupidon (Cupidon), Amorin (Eroksen) lemmenseikkailut
121
Amor ja Psykhe rakastavaisina
14
Kupidon (Cupidon), Amorin (Eroksen) aggressiiviset, vihamieliset toimet ja
suhteet
15
Kupidon (Cupidon), Amorin (Eroksen) ei-aggressiiviset, ystävälliset tai
neutraalit toimet ja suhteet
1511
'Omnia vincit Amor', Rakkaus voittaa kaiken, Rakkaus valloittajana,
voittoisa Rakkaus
152
Kupido (Amor) jousineen
1521
Kupido (Amor) ampuu nuolen
1522
Kupido (Amor) valmistaa jousensa
155
nukkuva Kupido (Amor); ilmentäen mahdollisesti Rakkauden vaikutuksen
laimenemista
16
Kupidon (Amorin) kärsimys, epäonni, onnettomuus
161
Kupidon (Amorin) rangaistus
1611
sidottu Kupido (Amor), 'Amor Cruciatus''
17
Kupidon (Amorin) erityispiirteet
178
Kupidon (Amorin) voitto
18
Kupidon (Amorin) attribuutit
18(...)
Kupidon (Amorin) attribuutit (NIMEN kanssa)
18(SILMÄSIDE) Kupidon (Amorin) attribuutit (NIMEN kanssa)
19
Kupidon (Amorin) jälkeläiset, kumppani(t), seuraajat, jne.
191
Kupidon (Amorin) kumppanit
1911
Anteros
19111
Eros ja Anteros
1916
kupidot: 'amoriini', 'amoretti', 'putto'
19161
'Erotes', Venuksen palvonta, Venuksen juhla
(Filostratos, Imagines I 6): kupidot leikkivät omenoilla hedelmätarhassa, missä on Venuksen temppeli tai alttari; ne ampuvat nuolia,
tanssivat, painiskelevat keskenään ja yrittävät ottaa kiinni jäniksiä
192
Psykhe
1921
Amor ja Psykhe (Apuleius, 'Metamorfoosit' (Kultainen aasi)
IV 28 - VI 25)
192134
lamppua pitelevä Psykhe katselee nukkuvaa Amoria
(Kupido, Eros), joka herää kun tippa kuumaa öljyä roiskahtaa
lampusta hänen päälleen
192141
Psykhe Panin ja Ekhon seurassa
192161
Psykhe Ceresin seurassa
192162
Psykhe Junon seurassa
192163
Psykhe Venuksen seurassa
19217451
Amor (Kupido, Eros) herättää Psykhen kuolettavasta unesta
192181
Amorin (Kupido, Eros) ja Psykhen häät
2
Tunnit (Horat), Vuodenajat
85

86
3
4
5

92E
1
2
3
5
51
52
53
54
55
6
6(...)
92F

Taivaan alemmat jumaluudet ~ ilman ja taivaan piiri
Aurora (Eos) (Auroran taru); 'Aurora' (Ripa)
Plejadit (Vergiliae), Atlaksen tyttäret
Hyadit, Atlaksen tyttäret
tuulten jumalat
Boreas (Aquilo), pohjoistuuli; 'Borea overo Aquilone' (Ripa)
Notus (Auster), etelätuuli; 'Austro' (Ripa)
Eurus (Argestes), itätuuli (tai kaakkoistuuli)
Zephyrus (Favonius), länsituuli; 'Favonio o Zeffiro' (Ripa)
Aeolus, tuulten vartija; 'Eolo' (Ripa)
Taivaan muut alemmat jumaluudet ~ ilman ja taivaan piiri
Taivaan muut alemmat jumaluudet ~ ilman ja taivaan piiri (NIMEN kanssa)

Taivaan alemmat jumaluudet ~ syntymä ja parantaminen
2
Asklepios (Aesculapius) (Asklepioksen taru)
271
Asklepios lääketieteen suojelijana
28
Asklepioksen attribuutit
28(...)
Asklepioksen attribuutit (NIMEN kanssa)
28(KUKKO)
Asklepioksen attribuutit (NIMEN kanssa)
28(SAUVA JA KÄÄRME) Asklepioksen attribuutit (NIMEN kanssa)

92G
1
11
12
13
2
3
4
5
6
92H

Sulottaret, Gratiat (Grace, Charites), yleensä lukumäärältään kolme:
kolme Sulotarta; 'Gratie' (Ripa)
Muusat (Muusien taru); 'Muse' (Ripa)
Nike (Niken taru)
[45A3:96A5 Viktoria (roomalainen jumaluus)]

Taivaan alemmat jumaluudet ~ kohtalo, vastoinkäyminen
kohtalonjumalattaret, Moirat, Parcae (Moirae)
Clotho, yleensä värttinän kanssa
Lachesis, yleensä kehrän kanssa
Atropos, yleensä keritsimien kanssa
Nemesis (Adrastea)
Tyche
Momus (Momusin taru)
Eris (Discordia)
Ate

veden jumalat: Neptunus ja hänen piirinsä
1
Neptunus (Poseidon) (Neptunuksen taru)
12
Neptunuksen lemmenseikkailut
12161
Minerva muuttaa Medusan hiukset käärmeiksi
1217
Neptunus delfiinin hahmossa, ja Melantho
171
Neptunus meren valtiaana
178
Neptunuksen voitto
18
Neptunuksen attribuutit
18(...)
Neptunuksen attribuutit (NIMEN kanssa)
18(KOLMIKÄRKI) Neptunuksen attribuutit (NIMEN kanssa)
19
Neptunuksen jälkeläiset, kumppani(t), seuraajat, jne.
191
Neptunuksen hevoset, merijoukot
86

87
1911
2
3
391
6
92I

meri-kentauri
Amfitrite (Amfitriten taru)
Triton (Tritonin taru)
triton(it)
Leucothea

vesien jumalat: vanhempi dynastia (ensimmäinen sarja): Pontuksen jälkeläiset ja
merihirviöt
1
Nereus
2
Nereidit, Nereuksen tyttäret; meri-nymfit
21
Thetis (Thetiksen taru); 'Thethi, ninfa del mare' (Ripa)
21213
Peleuksen ja Thetiksen avioliitto
22
Galatea (Galatean taru); 'Galatea' (Ripa)
2278
Galatean voitto
23
muut Nereidit (tai meri-nymfit)
7
merihirviöt
71
Gorgonit
711
Medusa (yksi Gorgoneista)
7118
Medusan attribuutit
7118(...)
Medusan attribuutit (NIMEN kanssa)
71181
Gorgoneion, Medusan pää
73
Seireenit (klassinen mytologia)
[31AA4561 merenneito, seireeni]
74911
Nemean leijona
74913
Lernan Hydra
74914
Theban sfinksi
75
Skylla and Kharybdis
751
Skylla; 'Scilla' (Ripa)
752
Kharybdis; 'Cariddi' (Ripa)
76
Harpyijat (klassinen mytologia)

92K
1
11
92L
1
11
11211
1122
92L12
(92LL12
pussa)
121
17
178
1781
179
1791

vesien jumalat: vanhempi dynastia (toinen sarja): Oceanuksen (Okeanos) lapset,
jokien ja pienten vesien jumaluudet
jokijumalat, joenjumalat
Akheloos (Akheloosin taru); 'Acheloo' (Ripa)
maan ja hedelmällisyyden jumalat ~ elämä vuorilla ja metsissä
Bacchus (Dionysus) (Bacchuksen taru), Liber
Bacchuksen varhaisnuoruus
Nysa-vuoren nymfit hoitavat Bacchusta
satyyrit, mainadit ja Silenius kasvattavat Bacchusta
Bacchuksen lemmenseikkailut ~ naispuoliset
Bacchuksen lemmenseikkailut ~ miespuoliset) (ks. paikka L-kirjaimen loAriadne and Bacchus
Bacchuksen erityispiirteet, allegoriset piirteet; Bacchus suojelijana
Bacchuksen voitto; 'Carro di Bacco' (Ripa)
Bacchuksen ja Ariadnen voitto
Bacchuksen kunnioittaminen
bakkanaali: Bacchus viinin huumaaman seurueensa (thiasos) kanssa
87

88
17911
juopunut Bacchus
18
Bacchuksen attribuutit
18(...)
Bacchuksen attribuutit (NIMEN kanssa)
18(HÄRKÄ)
Bacchuksen attribuutit (NIMEN kanssa)
18(THYRSOS-SAUVA) Bacchuksen attribuutit (NIMEN kanssa)
18(VIINIKÖYNNÖS)
Bacchuksen attribuutit (NIMEN kanssa)
19
Bacchuksen jälkeläiset, kumppani(t), seuraajat, jne.
191
thiasos, eli Bacchuksen juhlaseurue, bakkanaali ilman Bacchusta
1911
mainadi(t), naispuolinen bakkantti (naispuoliset bakkanttit)
1912
miespuolinen bakkantti (miespuoliset bakkanttit)
1913
lasten bakkanaali
2
Cybele (Kybele), Rhea Cybele, jumalien Suuri Äiti (Berecynt(h)ia)
3
nymfit (yleensä); 'Ninfe in commune' (Ripa)
31
nymfien tyypit
311
(Hama)dryadit, metsä- ja puunymfit; 'Driadi & Hamadriadi' (Ripa)
312
Najadit, joki- ja lähdenymfit; kantavat yleensä uurnaa;
'Naiadi, ninfe de' fiumi' (Ripa)
313
Oreadit, vuorten nymfit
314
muut nymfi-tyypit
32
yksittäiset nimetyt nymfit
32(...)
yksittäiset nimetyt nymfit (NIMEN kanssa)
32(AMALTHEA) yksittäiset nimetyt nymfit (NIMEN kanssa)
32(CORYCIA)
yksittäiset nimetyt nymfit (NIMEN kanssa)
32(ECHO)
yksittäiset nimetyt nymfit (NIMEN kanssa)
4
satyyrit, faunit, sileenit
41
satyyri(t) (yleensä)
92L41
miespuoliset satyyrit (yleensä)
92LL41
naispuoliset satyyrit (yleensä)
412
satyyrin (satyyrien) lemmenseikkailut
42
yksittäiset nimetyt satyyrit
421
Silenus (Silenos) (Silenuksen taru)
42151
hunajan keksiminen: Silenus löytää hunajakennon ontosta puusta
4217
Silenuksen erityispiirteet, allegoriset piirteet; Silenus suojelijana
42178
Silenuksen voitto
422
Marsyas (Marsyaksen taru)
42232
Marsyas opettaa Olympusta soittamaan huilua
42233
Marsyas soittaa huilua
423
muut yksittäiset nimetyt satyyrit
423(...)
muut yksittäiset nimetyt satyyrit (NIMEN kanssa)
5
Pan (Panin taru)
52
Panin lemmenseikkailut
521
Echo, Panin rakastama nymfi
55
Panin ei-aggressiiviset, ystävälliset tai neutraalit toimet ja suhteet
551
Pan leikkaa ruokoja ja tekee niistä pan-huilun (Panin huilun) eli syrinksin
552
Pan opettaa Dafnea soittamaan pan-huilua
553
Pan vetää okaan satyyrin jalasta tai päinvastoin
56
Panin kärsimys, epäonni, onnettomuus
561
nymfit kohtelevat huonosti, kiusaavat Pania (Filostratos, Imagines II 11)
57
Panin erityispiirteet, allegoriset piirteet; Pan suojelijana
571
Pan-hermi
88

89
58
Panin attribuutit
58(...)
Panin attribuutit (NIMEN kanssa)
58(PAIMENSAUVA) Panin attribuutit (NIMEN kanssa)
58(PANIN HUILU)
Panin attribuutit (NIMEN kanssa)
6
Priapus (Priapuksen taru)
671
Priapus-hermi
7
kentaurit
71
kentaurit (yleensä)
92L71
mieskentaurit (yleensä)
92LL71
naiskentaurit (yleensä)
714
kentaurien aggressiiviset, vihamieliset toimet ja suhteet
7141
taistelevat kentaurit, kentauromakhia (yleensä)
71411
lapithien ja kentaurien taistelu Peirithoosin ja Hippodamian häissä
714111
kentauri Eurytion yrittää viedä mukanaan Hippodamian,
morsiamen
714112
Theseus surmaa Eurytionin
72
yksittäiset nimetyt kentaurit
721
Kheiron (Kheironin taru)
722
Pholus (Folus, Pholuksen taru)
723
Nessus
724
Cyllarus (Cyllaruksen taru)
725
Hylonome, naispuolinen kentauri
726
muut kentaurit
726(...)
muut kentaurit (NIMEN kanssa)
8
vuorten jumalat
8(...)
vuorten jumalat (NIMEN kanssa)
92LL12

Bacchuksen lemmenseikkailut ~ miespuoliset

92M
maan ja hedelmällisyyden jumalat ~ maanviljely
1
Ceres (Demeter) (Cereksen taru)
178
Cereksen voitto; 'Carro di Cerere' (Ripa)
18
Cereksen attribuutit
18(...)
Cereksen attribuutit (NIMEN kanssa)
18(JYVÄSEPPELE, JYVÄKIMPPU, LYHDE) jyväseppele tai jyväkimppu, lyhde Cereksen
attribuuttina
19
Cereksen jälkeläiset, kumppani(t), seuraajat, jne.
193
Arion, siivekäs hevonen, Cereksen ja Neptunuksen jälkeläinen
2
Proserpina (Persephone, Core) (Proserpinan taru), Libera
271
Proserpina manalan kuningattarena
3
muut hedelmällisyyden jumalat
3(...)
muut hedelmällisyyden jumalat (NIMEN kanssa)
92N
1
12
123
17
171
1711

manalan jumalat
Pluto (Hades, Haades) (Pluton taru), Dis Pater, Orcus
Pluton lemmenseikkailut
Pluto rakastuneena Proserpinaan
Pluton erityispiirteet, allegoriset piirteet; Pluto suojelijana
Pluto manalan kuninkaana, hallitsijana
Pluto ja Proserpina manalan kuninkaana ja kuningattarena
89

90
178
Pluton voitto; 'Carro di Plutone' (Ripa)
18
Pluton attribuutit
18(...)
Pluton attribuutit (NIMEN kanssa)
18(HANKO) kaksihaarainen hanko ~ Pluton attribuutti
2
Hekate (Hecate, Hekaten taru), noitien ja maagikkojen jumalatar
27
Hekaten erityispiirteet, allegoriset piirteet; Hekate suojelijana
271
Hecate triformis, eli Hekate kuvattuna kolmihahmoisena, vartaloiden selät
toisiaan vasten
2711
Hecate triformis, mutta vain kolmipäisenä
29
Hekaten jälkeläiset, kumppani(t), seuraajat, jne.
291
Empusa(e), Hekaten jälkeläinen
292
Lamia(e), Hekaten jälkeläinen
3
Fuuriat, Dirae (Erinyes), Eumenides; 'Furie' (Ripa)
4
Ker(es)
5
Hypnos (Uni) ja hänen veljensä Thanatos (Kuolema) (Hypnoksen taru)
52
Hypnos ja Thanatos kantavat (ilmojen halki) kuolleen ruumista
53
Thanatos (Mors), Kuolema
54
Hypnos (Somnus), Uni (Hypnoksen taru)
6
unen jumalat (Oneiroi) (Morfeus, Fobetor, Fantasos)
61
Morfeus (Sopor), uni, joka ilmenee erilaisina ihmishahmoina
62
Fobetor (Phobetor) (Icelus), uni, joka ilmenee erilaisina eläinhahmoina
63
Fantasos, uni, joka ilmenee elottomina objekteina tai esineinä
7
muut manalan jumalat
7(...)
muut manalan jumalat (NIMEN kanssa)
93

jumalten kokoukset ja asuinsijat

93(+1)
93(+11)
93(+2)
93(+3)
93(+4)
93(+5)
93(+6)
93(+68)
93(+69)
93(+7)
93(+78)
93(+8)
93(+9)

varhaisnuoruus
syntymä
rakkausjutut, lemmenseikkailut
keskeiset uroteot
aggressiiviset, vihamieliset toimet ja suhteet
ei-aggressiiviset, ystävälliset tai neutraalit toimet ja suhteet
kärsimys, epäonni, onnettomuus
kuolema
apoteoosi, ylistys, palvonta
erityispiirteet, allegoriset piirteet
voitto
attribuutit
jälkeläiset, kumppani(t), seuraajat, jne.

93A

jumalten kokoukset
jumalten pidot (yleensä)
jumalten pidot (ulkona)
jumalten pidot (ilmassa, mahdollisesti pilvien päällä)
jumalten pidot (merellä)
jumalten pidot (luolassa)
jumalten pidot (sisällä)
jumalten ruoat ja juomat
nektari (jumalten ruoat ja juomat)

1
11
111
112
12
13
14
141

90

91
142
2
21
211
212
22
23
93B

ambrosia (jumalten ruoat ja juomat)
jumalten kokoukset ja neuvonpidot (yleensä)
jumalten kokoukset ja neuvonpidot (ulkona)
jumalten kokoukset ja neuvonpidot ilmassa, mahdollisesti pilvien päällä
jumalten kokoukset ja neuvonpidot merellä
jumalten kokoukset ja neuvonpidot luolassa
jumalten kokoukset ja neuvonpidot (sisällä)
Olympos, Olympos-vuori

93C
1
93D

Parnasso, Parnassos, pyhitetty Apollo Musagetesille
Castalia, Parnassos-vuoren lähde

22
23

Helikon, Helikon-vuori, pyhitetty Muusille
Pegasos, siivekäs hevonen
Helikon-vuoren lähteet
Hippokrene (Helikon-vuoren lähde), syntyi kun Pegasoksen jalka kosketti
maata vuorella
Pirene (Helikon-vuoren lähde)
Aganippe (Helikon-vuoren lähde)

1
2
21
22
23
24
25
3
4
5
51
52
53
54
54(...)
6
7
8
81
82
83
84
85
86
87
87(...)
9

Hades, manala
Hadeksen sisäänkäynnit
Hadeksen virrat
Styx (Hadeksen virta); 'Stige' (Ripa)
Acheron (Hadeksen virta); 'Acheronte' (Ripa)
Phlegethon, Pyriphlegethon (Hadeksen virta); 'Flegetonte' (Ripa)
Cocytus (Hadeksen virta); 'Cocito' (Ripa)
Lethe (Hadeksen virta)
Kharon (Charon), lautturi
Kerberos (Cerberus), kolmi- tai monipäinen koira; 'Cerbero' (Ripa)
Hadeksen tuomarit
Aeacus (Hadeksen tuomarina)
Minos (Hadeksen tuomarina)
Rhadamanthus (Hadeksen tuomarina)
muut Hadeksen tuomarit
muut Hadeksen tuomarit (NIMEN kanssa)
Asphodelus-keto, Asphodelus-liljat
Elysium, Elysionin kentät; Autuaiden Saaret
Tartaros (ja sinne syöstyt tuomitut)
Tantalos, kärsimässä ikuisesta nälästä ja janosta
Sisyfos työntämässä kiveä ylös mäkeä tai kantamassa sitä olkapäillään
Ixion kahlehdittuna palavaan pyörään
Tityos; kaksi korppikotkaa (tai kotka) raatelemassa hänen maksaansa
Danaidit kaatamassa vettä reikäiseen astiaan
Oknos, yleensä punomassa köyttä, jota aasi syö sitä mukaa kun se valmistuu
muut Tartaroksen kärsimykset
muut Tartaroksen kärsimykset (NIMEN kanssa)
vaeltavat haamut, aaveet ~ Hades, manala

1
2
21

93E

91

92
93F
1
2
3
94

Hesperidien puutarha
Hesperidit, kultaisia omenoita kasvavan puun vartijat
Ladon, satapäinen lohikäärme
Hesperidien kultaiset omenat
Kreikan sankaritarut (I)

94A
1
42
4611
521
94C
1
11
113
1131
1132
14

Argonauttien taru: Kultaisen Taljan etsintä
Jason (Iason), Aesonin poika Iolchoksesta
Jasonin ja Medeian kohtaaminen: Medeia rakastuu Jasoniin ensisilmäyksellä,
mahdollisesti Kupidon ampuessa nuolen Medeiaan
Kultainen Talja
Jasonin ja Medeian häät; Kultainen Talja on levitetty vuoteelle
Troijan sota (94C - 94H)
Troijan sotaan johtaneet vaiheet: Pariksen (kutsuttu myös nimellä Aleksanteri) ja
Helenan rakkauskertomus
Paris ja kultainen omena
Pariksen tuomio (Merkurius läsnä)
Pariksen tuomio (ilman Merkuriusta)
Pariksen uni
Paris ja Helena Troijassa

94D

Troijan sota: matka Troijaan

94E

Troijan sota: saapuminen ja sodan yhdeksän ensimmäistä vuotta

94F

Troijan sodan kymmenes vuosi (osa I); Akhilleksen (Akhilleus) viha: Briseisistä
käydystä riidasta Patrokloksen kuolemaan
riita Briseisistä (Ilias I)
kreikkalaisten kiista (Ilias II)
Agamemnonin uni: Morfeus, Nestorin hahmossa, yllyttää häntä hyökkäämään
kreikkalaisten ja troijalaisten aselepo (Ilias III)
Pariksen ja Menelaoksen kaksintaistelu
kreikkalaisten ja troijalaisten ensimmäinen taistelu; Diomedeksen uroteot
(Ilias IV-V)
Paris tuodaan takaisin taisteluun; Hektor haastaa kreikkalaiset taisteluun
(Ilias VI-VII)
Hektorin ja Aiaksen (Ajax) välinen taistelu
aaltoileva taistelu (Ilias VIII-X)
kreikkalaiset joutuvat taistelussa alakynteen (Ilias XI-XV)
Patrokloksen viimeiset uroteot ja kuolema (Ilias XVI-XVIII)

1
2
21
3
31
4
5
56
6
7
8
94G
1
2
23
234

Troijan sodan kymmenes vuosi (osa II): Akhilles palaa sotimaan; hänen viimeiset
urotekonsa ja kuolema
Akhilleksen ja Agamemnonin sovinto (Ilias XIX)
Akhilles raivoaa taistelukentällä; jumalat laskeutuvat Olympokselta ottaakseen
osaa taisteluun (Ilias XX-XXII)
Hektorin viimeinen taistelu ja kuolema
Akhilles surmaa Hektorin
92

93
3
4
5
6
94H
1
151
152
2
21
22
23

94I
7
94K

Patrokloksen hautajaiset (Ilias XXIII)
Priamos lunastaa Hektorin ruumiin (Ilias XXIV)
Akhilleksen viimeiset uroteot ja kuolema
taistelu Odysseuksen ja Aias Suuren (Ajax) välillä Akhilleksen varusteista
piirityksen viimeiset kuukaudet ja Troijan tuho
Troijan piirityksen viimeiset kuukaudet
Troijan hevonen
kreikkalaiset soturit piiloutuvat puisen hevosen sisään
Troijan tuho; Troijan palo
troijalaiset tuijottavat ihmeissään puista hevosta
puinen hevonen tuodaan Troijan kaupunkiin
kreikkalaiset hyppäävät ulos hevosen sisältä ja alkavat ryöstää kaupunkia ja
surmata troijalaisia
kreikkalaisten seikkailut Troijan tuhon jälkeen: Odysseuksen harharetket
(Homeros, Odysseia)
Penelope ja Odysseus jälleen yhdessä (Homeros, Odysseia XXIII)
kreikkalaisten seikkailut Troijan tuhon jälkeen: muiden kreikkalaisten sankarien paluu

94L
1
2
221
3
32
321
3211
322
323
324
325
326
mella
327
328

3281
329
3292
33
331
332
333

Herkules (Herakles) (Herkuleksen taru)
Herkuleksen varhaisnuoruus
Herkuleksen lemmenseikkailut
Herkules ampuu Nessoksen, kentaurin, joka yrittää viedä Deianeiran
mukanaan
Herkuleksen keskeiset uroteot: kaksitoista urotekoa
kaksitoista urotekoa: ensimmäinen sarja
(1) Herkules kuristaa käsillään Nemean leijonan
Herkules nylkee leijonan ja pukeutuu sen taljaan
(2) Herkules surmaa Lernan Hydran
(3) Herkules pyydystää Arkadian Keryneian kauriin
(4) Herkules pyydystää Erymathoksen villisian
(5) Herkules puhdistaa Augiaan tallit johtamalla sinne Alfeios- ja
Peneos-virrat
(6) Herkules ampuu Stymfaloksen linnut, tai ajaa ne pois pronssikalisti(7) Herkules pyydystää Kreetan härän
(8) Herkules pyydystää kuningas Diomedeen neljä ihmisiä syövää hevosta
(tammaa); kun Diomedes on surmattu seuranneessa taistelussa hänen
ruumiinsa heitetään hevosille syötäväksi
Diomedeen neljä ihmisiä syövää hevosta (tammaa)
(9) Hippolyte, amatsonien kuningatar, lupautuu antamaan vyönsä
Herkulekselle
Herkuleksen ja amatsonien taistelu
Herkuleksen kaksitoista urotekoa: toinen sarja
(10) Herkules voittaa itselleen Geryonin härät
(11) Herkules noutaa Hesperidien omenat
(12) Herkules vangitsee ja noutaa Kerberoksen pois manalasta
93

94
3331
3332
4
41
41112
4116
43
5
51
511
5111
512
52
54
6
68
691
7
72
8
8(...)

Herkules Haadeksessa, toisinaan Minervan ja Merkuriuksen kanssa
Herkules Pluton ja Proserpinan edessä
Herkuleksen aggressiiviset, vihamieliset toimet ja suhteet
Herkules taistelussa sankarien, jumalten, tai taruolentojen kanssa
Herkules taittaa sarven; Najadit täyttävät sarven kukilla ja hedelmillä; sarvesta tulee siten runsaudensarvi, Cornucopia
Herkuleksen taistelu kentaurien kanssa
Herkules taistelee (taru)eläinten kanssa
Herkuleksen ei-aggressiiviset, ystävälliset tai neutraalit toimet ja suhteet
Herkules pelastaa naisia
Herkules vapauttaa Hesionen, Laomedonin tyttären, surmaamalla
merihirviön
Hesione kallioon kahlehdittuna
Herkules pelastaa Alkestisin (Alcestis)
Herkules kannattelee pylväitä, joissa on hänen nimensä
juopunut Herkules
Herkuleksen kärsimys, epäonni, onnettomuus
Herkuleksen kuolema
Herkules ja Hebe
Herkuleksen erityispiirteet, allegoriset piirteet; Herkules suojelijana
Herkules tienhaarassa, 'Herkules am Scheidewege': Herkuleksen valinta
Herkuleksen attribuutit
Herkuleksen attribuutit (NIMEN kanssa)

94M
2
23
25
3
4
6
6121
8
8(...)

Theseus (Theseuksen taru)
Theseuksen lemmenseikkailut
Hippolytestä (Antiope), amatsonien kuningattaresta, tulee Theseuksen vaimo
Theseus rakastuneena Faidraan, Minoksen tyttäreen
keskeiset uroteot: Theseus ja Minotauros
Theseuksen aggressiiviset, vihamieliset toimet ja suhteet
Theseuksen kärsimys, epäonni, onnettomuus
Herkules vapauttaa Theseuksen manalasta
Theseuksen attribuutit
Theseuksen attribuutit (NIMEN kanssa)

94N

Meleager (Meleagros) (Meleagerin taru)

94O

Orfeus (Orfeuksen taru)
Orfeuksen varhaisnuoruus
Apollo ja/tai Muusat opettavat nuorta Orfeusta soittamaan lyyraa
Orfeuksen lemmenseikkailut
Orfeus ja Eurydike
Orfeus suree Eurydikeä
Orfeuksen ei-aggressiiviset, ystävälliset tai neutraalit toimet ja suhteet
Orfeus soittaa lyyraa
Orfeuksen kärsimys, epäonni, onnettomuus
Orfeuksen pää ja lyyra kulkeutuvat merelle Hebros-jokea pitkin
Orfeuksen pää profetoi kunnes Apollo vaientaa sen
Orfeuksen attribuutit
Orfeuksen attribuutit (NIMEN kanssa)

1
121
2
21
213
5
51
6
6811
6813
8
8(...)

94

95

94P

311
33
34

Perseus (Perseuksen taru)
Perseuksen varhaisnuoruus
Perseuksen lemmenseikkailut
Perseus ja Andromeda
Perseus surmaa merihirviön (tai muuttaa sen kiveksi näyttämällä sille
Gorgonin päätä) vapauttaakseen Andromedan; toisinaan Andromedan
vanhemmat Kefeus ja Kassiopeia seuraavat tapahtumia
Perseus, ratsastaen Pegasoksella, surmaa merihirviön
Andromeda kahlehdittuna kallioon
Perseus vapauttaa Andromedan kahleistaan
Perseus näyttää Andromedalle vedestä peilautuvan Medusan pään
keskeiset uroteot: Perseuksen voitto Medusasta
jumalat varustavat Perseuksen; Minervalta, Merkuriukselta ja/tai muilta
jumalilta hän saa kilven (tai peilin), viikatteen (tai tikarin), kypärän, siivekkäät
sandaalit, ja laukun
Minerva antaa Perseukselle kilven (tai peilin)
Perseus katkaisee Medusan pään
Perseus Gorgonin pään kanssa

51
511

Orion (Orionin taru)
Orion metsästää
Orion ja Diana metsästävät

1
2
21
211

2111
2112
212
214
3
31

94Q

94R

Dioskuurit (Dioskuurien taru): Castor (hevostenkesyttäjä) ja Pollux (nyrkkeilijä)

94S
312
61

94T
1
3
31
33
6
61
95

Bellerofon (Bellerofonin taru)
Bellerofon lentää Pegasuksen selässä
Bellerofonin putoaminen: kun hän yritti lentää Taivaaseen, Pegasus heitti hänet
selästään
Oidipus (Oidipuksen taru)
Oidipuksen varhaisnuoruus
keskeiset uroteot: Oidipus etsimässä (totuutta vanhemmistaan); Oidipus Thebassa
Oidipus Delfoin oraakkelin luona kuullakseen totuuden vanhemmistaan
Oidipus ja sfinksi; hän ratkaisee arvoituksen
Oidipuksen kärsimys, epäonni, onnettomuus
sokea Oidipus vaeltamassa, tyttärensä Antigonen johdattamana
kreikkalaiset sankaritarut (II)

95A
kreikkalaiset sankaritarut (II): miespuoliset sankarit
95A(...)
kreikkalaiset sankaritarut (II): miespuoliset sankarit (NIMEN kanssa)
95A(AKHILLES)
Akhilles (Akhilleus) (Akhilleksen taru)
95A(AKHILLES)1
Akhilleksen varhaisnuoruus
95A(AKHILLES)2
Akhilleksen lemmenseikkailut
95A(AKONTIOS & KYDIPPE) Akontios ja Kydippe (Akontioksen ja Kydippen taru)
95A(ADMETOS)
Admetos (Admetoksen taru)
95A(AIAKOS)
Aiakos (Aiakoksen taru)
95A(AIGEUS)
Aigeus (Aigeuksen taru)
95

96
95A(AGAMEMNON)
95A(AIAS SUURI)
95A(ARISTAIOS)
95A(ATREUS)
95A(KADMOS)
95A(KALCHAS)
95A(KEKROPS)

Agamemnon
Aias Suuri (Ajax)
Aristaios (Aristaioksen taru)
Atreus (Atreuksen taru)
Kadmos (Cadmus) (Kadmoksen taru)
Kalchas, ennustaja (Calchas) (Kalchaksen taru)
Kekrops: puoliksi ihminen – puoliksi käärme, Attikan
ensimmäinen kuningas
95A(KEFALOS)
Kefalos (Kefaloksen taru)
95A(KEFALOS)2
Kefaloksen lemmenseikkailut
95A(KEFALOS)21
Kefalos ja Prokris
95A(KLEOBIS & BITON)
Kleobis ja Biton (Kleobiksen ja Bitonin taru
95A(KORESOS)
Koresos, Bacchuksen pappi (Koresoksen taru)
95A(DAIDALOS)
Daidalos (Daedalus) (Daidaloksen taru)
95A(DIOMEDES)
Diomedes
95A(ERIKHTHONIUS)
Erikhthonius (Erekhtheus) (Erikhthoniuksen taru)
95A(ERYSIKHTHON)
Erysikhthon (Erysikhthonin taru)
95A(GERYON)
Geryon, jättiläinen, hirviö
95A(GLAUKOS)
Glaukos, kalastaja, josta tuli merijumala (Glaukoksen taru)
95A(GLAUKOS, MINOKSEN POIKA) Glaukos, Minoksen poika (Glaukoksen taru)
95A(GORDIOS)
Gordios, Fryygian kuningas (Gordiosin taru)
95A(HEKTOR)
Hektor
95A(IKAROS)
Ikaros (Icarus), Daidaloksen poika (Ikaroksen taru)
95A(IKAROS)51
Daidaloksen ja Ikaroksen lento
95A(IKAROS)6
Ikaroksen kärsimys, epäonni, onnettomuus
95A(IKAROS)68
Ikaroksen kuolema eli putoaminen (Daidalos läsnä)
95A(IKAROS)681
Ikaroksen kuolema eli putoaminen, ilman Daidalosta
95A(ION)
Ion (Ionin taru)
95A(JASON)
Jason (Jasonin taru)
95A(LAIOS)
Laios, Oidipuksen isä (Laioksen taru)
95A(LAIOS)22
Laios ja Iokaste
95A(LAOMEDON)
Laomedon (Laomedonin taru)
95A(LEUKIPPOS)
Leukippos (Leukippoksen taru)
95A(LYKURGOS)
Lykurgos, Traakian Edonien kuningas (Lykurgoksen taru)
95A(MELAMPUS)
Melampus, ennustaja
95A(MENELAOS)
Menelaos (Menelaoksen taru)
95A(MENELAOS)21
Menelaos ja Helena
95A(MIDAS)
Midas (Midaksen taru)
95A(MINOS)
Minos, Kreetan kuningas (Minoksen taru)
95A(MINOTAUROS)
Minotauros (Minotauroksen taru)
95A(NARKISSOS)
Narkissos (Narcissus) (Narkissoksen taru)
95A(NARKISSOS)2
Narkissoksen lemmenseikkailut
95A(NARKISSOS)21
Narkissos, tuijottaen lähteeseen, rakastuu omaan peilikuvaansa; mahdollisesti nymfi Ekho katselee taustalla
95A(NARKISSOS)6
Narkissoksen kärsimys, epäonni, onnettomuus
95A(NARKISSOS)68
Narkissoksen kuolema: hän makaa kuolleena lähteen
vierellä, samalla kun Ekho suree häntä
95A(NEOPTOLEMOS)
Neoptolemos, Akhilleen poika (Neoptolemoksen taru)
95A(NESTOR)
Nestor
95A(ORESTES)
Orestes (Orestesin taru)
96

97
95A(ORESTES)21
95A(ORESTES)343
95A(PANDAROS)
95A(PARIS)
95A(PARIS)2
95A(PARIS)21
95A(PELEUS)
95A(PELIAS & NELEUS)
95A(PELOPS)
95A(PENTHEUS)
95A(FILEMON & BAUKIS)
95A(FILEMON & BAUKIS)5
95A(FILEMON & BAUKIS)51

95A(FILEMON & BAUKIS)53
95A(FINEUS)
95A(FRYXOS)
95A(PEIRITHOOS)
95A(PEIRITHOOS)2
95A(PEIRITHOOS)21
95A(PRIAMOS)
95A(PRIAMOS)2
95A(PRIAMOS)21
95A(PYGMALION)
95A(PYGMALION)2
95A(PYGMALION)21
95A(PYGMALION)211
95A(PYRAMUS & THISBE)
95A(SALMONEUS)
95A(SISYFOS)
95A(TANTALOS)
95A(TELEMAKHOS)
95A(TELEFOS)
95A(TIRESIAS)
95A(TROILUS)
95A(TROILUS)2
95A(TROILUS)21
95A(ODYSSEUS)

Orestes ja Hermione
Ifigenia tunnistaa veljensä Orestesin
Pandaros (Pandaroksen taru)
Paris (Aleksanteri) (Pariksen taru)
Pariksen lemmenseikkailut
Paris ja Oenone, nymfi
Peleus ja Acastus (Peleuksen ja Acastuksen taru)
Pelias ja Neleus (Peliaksen ja Neleuksen taru)
Pelops (Pelopsin taru)
Pentheus (Pentheuksen taru)
Filemon ja Baukis (Filemonin ja Baukisin taru)
Filemonin ja Baukisin ei-aggressiiviset, ystävälliset tai neutraalit toimet ja suhteet
Filemon ja hänen vaimonsa Baukis kestitsevät vieraanvaraisesti Jupiteria ja Merkuriusta, jotka esiintyvät matkamiehinä; mahdollisesti hanhi, jonka he yrittävät tappaa
ateriaksi, lentää hakemaan turvaa vierailijoiden luota
Filemon ja Baukis temppelin pappina ja papittarena
Fineus (Fineuksen taru)
Fryxos (Fryxoksen taru)
Peirithoos (Peirithoosin taru)
Peirithoosin lemmenseikkailut
Peirithoos ja Hippodamia
Priamos (Priamoksen taru)
Priamoksen lemmenseikkailut
Priamos ja Hekuba rakastavaisina
Pygmalion (Pygmalionin taru)
Pygmalionin lemmenseikkailut
Pygmalion rakastuu veistämäänsä kuvapatsaaseen
Pygmalion rukoilee Venusta
Pyramus ja Thisbe (Pyramuksen ja Thisben taru)
Salmoneus (Salmoneuksen taru)
Sisyfos (Sisyfoksen taru)
Tantalos (Tantaloksen taru)
Telemakhos (Telemakhoksen taru)
Telefos (Telefoksen taru)
Tiresias (Tiresiaksen taru)
Troilus (Troiluksen taru)
Troiluksen lemmenseikkailut
Troilus rakastuneena Cressidaan (Briseis, Briseida,
Griseida)
Odysseus (Odysseuksen taru)

95B
kreikkalaiset sankaritarut (II): naispuoliset sankarittaret
95B(...)
kreikkalaiset sankaritarut (II): naispuoliset sankarittaret (NIMEN kanssa)
95B(ALKESTIS)
Alkestis (Alcestis) (Alcestisin taru)
95B(ALKYONE & CEYX)
Alkyone ja Ceyx (Alkyonen ja Ceyxin taru)
95B(AMATSONIT)
Amatsonit (Amatsonien taru)
95B(AMATSONIT)4
Amatsonien aggressiiviset, vihamieliset toimet ja suhteet
95B(AMATSONIT)41
Amatsonien taistelu; amatsonomakhia
97

98
95B(ANDROMAKHE)
Andromakhe (Andromakhen taru)
95B(ANDROMAKHE)6
Andromakhen kärsimys, epäonni, onnettomuus
95B(ANDROMAKHE)61
vangittu Andromakhe Neoptolemoksen (Pyrrhos) hovissa
95B(ANTIOPE)
Antiope (Antiopen taru)
95B(ARIADNE)
Ariadne (Ariadnen taru)
95B(ATALANTE)
Atalante (Atalanten taru)
95B(ATALANTE)2
Atalanten lemmenseikkailut
95B(ATALANTE)21
Atalante ja Hippomenes (tai Meilanion)
95B(BYBLIS)
Byblis (Byblisin taru)
95B(KASSANDRA)
Kassandra (Kassandran taru)
95B(KEKROPSIN TYTTÄRET) Kekropsin tyttäret (Kekropides) (Kekropsin tytärten taru)
95B(KIRKE)
Kirke
95B(DANAE)
Danae (Danaen taru)
95B(DANAIDIT)
Danaidit (Danaidien taru) [ks. 95B(DANAIDIT)4]
95B(ERIGONE)
Erigone (Erigonen taru)
95B(HEKUBA)
Hekuba (Hekuban taru)
95B(HELENA)
Helena (Helenan taru)
95B(HERO & LEANDER)
Hero ja Leander (Heron ja Leanderin taru)
95B(INO)
Ino (Inon taru)
95B(IFIGENIA)
Ifigenia (Ifigeneia) (Ifigenian taru)
95B(IFIS)
Ifis ja Ianthe (Ifiksen ja Ianthen taru)
95B(IOKASTE)
Iokaste, Oidipuksen äiti
95B(LAODAMIA)
Laodamia (Laodamian taru)
95B(LAODAMIA)2
Laodamian rakkausjutut
95B(LAODAMIA)21
Laodamia ja Protesilaus
95B(LEUCOTHEA)
Leucothea (Leucothean taru)
95B(MARPESSA)
Marpessa (Marpessan taru)
95B(MEDEIA)
Medeia
95B(MEROPE)
Merope, Kresfontesin vaimo (Meropen taru)
95B(MYRRHA)
Myrrha (Myrrhan taru)
95B(NIOBE)
Niobe (Nioben taru)
95B(NIOBE)6
Nioben kärsimys, epäonni, onnettomuus
95B(NIOBE)62
Apollo ja Diana surmaavat Nioben lapset
95B(ORIONIN TYTTÄRET)
Orionin tyttäret (Orionin tytärten taru)
95B(PANDAROKSEN TYTTÄRET) Pandaroksen tyttäret (Pandaroksen tytärten taru)
95B(PASIFAE)
Pasifae (Pasifaen taru)
95B(PENELOPE)
Penelope
95B(FAIDRA)
Faidra (Faidran taru)
95B(FILOMELE & PROKNE)
Filomele ja Prokne (Filomelen ja Proknen taru)
95B(POLYKSENA)
Polyksena
95B(SKYLLA)
Skylla (Skyllan taru)
95B(SEMELE)
Semele (Semelen taru)
95B(THEONOE)
Theonoe (Theonoen taru)
95B(TYRO)
Tyro (Tyron taru)
96
96(+1)
96(+11)
96(+2)

roomalaiset jumalat ja legendat
varhaisnuoruus
syntymä
rakkausjutut, lemmenseikkailut
98

99
96(+3)
96(+4)
96(+5)
96(+6)
96(+68)
96(+69)
96(+7)
96(+78)
96(+8)
96(+9)

keskeiset uroteot
aggressiiviset, vihamieliset toimet ja suhteet
ei-aggressiiviset, ystävälliset tai neutraalit toimet ja suhteet
kärsimys, epäonni, onnettomuus
kuolema
apoteoosi, ylistys, palvonta
erityispiirteet, allegoriset piirteet
voitto
attribuutit
jälkeläiset, kumppani(t), seuraajat, jne.

96A
niin

roomalaiset jumaluudet, ja vieraat jumaluudet, jotka sisältyvät klassiseen Pantheo1
miespuoliset roomalaiset jumaluudet
11
Faunus
12
Janus (Januksen taru)
122
Januksen lemmenseikkailut
125
Januksen ei-aggressiiviset, ystävälliset tai neutraalit toimet ja suhteet
1251
Janus ottaa Saturnuksen vieraanvaraisesti vastaan
128
Januksen attribuutit
128(...)
Januksen attribuutit (NIMEN kanssa)
128(JANUKSEN PÄÄ) Januksen pää, kaksikasvoinen pää
13
Picus (Picuksen taru)
14
Quirinus (Quirinuksen taru)
15
Silvanus
16
Terminus
17
Tiberinus (Tiberinuksen taru)
18
Vertumnus (Vertumnuksen taru)
182
Vertumnuksen lemmenseikkailut
1821
Vertumnus ja Pomona
19
muut miespuoliset roomalaiset jumaluudet
19(...)
muut miespuoliset roomalaiset jumaluudet (NIMEN kanssa)
2
naispuoliset roomalaiset jumaluudet
21
Acca Larentia
22
Angerona
23
Flora (Floran taru)
235
Floran ei-aggressiiviset, ystävälliset tai neutraalit toimet ja suhteet
2351
Flora valtakunnassaan: puutarha täynnä kukkia, jotka Zephyrus on
antanut hänelle
237
Floran erityispiirteet, allegoriset piirteet; Flora suojelijana
2378
Floran voitto
24
roomalaiset lähde-jumaluudet
241
Camenae (roomalainen lähde-jumaluus)
242
Egeria (roomalainen lähde-jumaluus)
243
Juturna (roomalainen lähde-jumaluus)
25
Lara, Larunda, Dea Muta
26
Ops
27
Pomona
28
Tellus, Maa
29
muut naispuoliset roomalaiset jumaluudet
99

100
29(...)
muut naispuoliset roomalaiset jumaluudet (NIMEN kanssa)
29(BONA DEA) muut naispuoliset roomalaiset jumaluudet (NIMEN kanssa)
29(LASA)
muut naispuoliset roomalaiset jumaluudet (NIMEN kanssa)
29(PALES)
muut naispuoliset roomalaiset jumaluudet (NIMEN kanssa)
29(SALACIA)
muut naispuoliset roomalaiset jumaluudet (NIMEN kanssa)
3
vieraat jumaluudet, jotka sisältyvät klassiseen Pantheoniin
31
Isis
32
Serapis
33
Harpocrates
34
Mithra(s) (Mithran taru)
35
Dea Syria, Astarte
4
roomalaiset koti-jumalat, suojelushenget, ja kuolleiden henget tai aaveet
(Lares, Penates Genii, Manes, Larvae (Larvit), Lemures)
5
roomalaisia personifikaatioita abstrakteille käsitteille
5(...)
roomalaisia personifikaatioita abstrakteille käsitteille (NIMEN kanssa)
5(CONCORDIA) Concordia roomalaisena personifikaationa
5(FATA)
Fata roomalaisena personifikaationa
5(FIDES)
Fides roomalaisena personifikaationa
5(FORTUNA)
Fortuna roomalaisena personifikaationa
5(JUSTITIA)
Justitia (oikeus, oikeudenmukaisuus) roomalaisena personifikaationa
5(LIBERTAS)
Libertas roomalaisena personifikaationa
5(LUXURIA)
Luxuria (ylellisyys, yltäkylläisyys) roomalaisena personifikaationa
5(PAX)
Pax roomalaisena personifikaationa
5(PIETAS)
Pietas roomalaisena personifikaationa
5(PRUDENTIA) Prudentia (järkevyys, harkitsevuus) roomalaisena personifikaationa
5(PUDICITIA)
Pudicitia roomalaisena personifikaationa
5(VICTORIA)
Victoria roomalaisena personifikaationa
5(VIRTUS)
Virtus roomalaisena personifikaationa
5(VOLUPTAS) Voluptas roomalaisena personifikaationa
96B
1
11
113

2
3
4
5
54
6
7
8
8344
9

kertomus Aeneaksen vaelluksesta Italiaan (Vergilius, Aeneis)
Aeneaksen vaellus Italiaan: Troijasta Karthagoon (Vergilius, Aeneis II-III)
Aeneas lähtee Troijasta
'Pius Aeneas': Aeneas pakenee palavasta Troijasta, taluttaen poikaansa
Ascaniusta ja kantaen selässään isäänsä Anchisesta Penateksen kanssa;
hänen vaimonsa Creusa, joka lähtee heidän mukanaan, katoaa matkalla
Aeneas saapuu Afrikkaan (Vergilius, Aeneis I)
Didon tragedia (Vergilius, Aeneis IV)
Aeneaksen toinen vierailu Sisiliaan (Vergilius, Aeneis V)
saapuminen Cumaehen ja matka manalaan (Vergilius, Aeneis VI)
Aeneaksen matka manalaan
troijalaiset saavuttavat Tiber-joen suun ja nousevat maihin Latiumissa
(Vergilius, Aeneis VII-VIII)
Latiumin taistelu (I): troijalaisten leirin piiritys ja Aeneaksen paluu
Latiumin taistelu (II): levähdystauko ja uusi taistelu (Vergilius, Aeneis XI);
Turnuksen viimeiset uroteot (Vergilius, Aeneis XII)
Aeneas surmaa Turnuksen
kohtaukset Aeneista, joita ei voida sijoittaa kertomuksen kronologiseen
tapahtumaketjuun

100

101
96C

Rooman tarunomaisiin synty- tai alkuvaiheisiin liittyvät miespuoliset hahmot ja
sankarit
96C(...)
Rooman tarunomaisiin synty- tai alkuvaiheisiin liittyvät miespuoliset hahmot ja
sankarit (NIMEN kanssa)
96C(AENEAS)
Aeneas (Aeneaksen taru)
96C(AENEAS)2
Aeneaksen rakkausjutut
96C(AENEAS)21
Aeneas ja Lavinia
96C(AMULIUS)
Amulius, Alba Longan vallananastaja (Amuliuksen taru)
96C(ASCANIUS)
Ascanius (Julus) (Ascaniuksen taru)
96C(EVANDER)
Evander (Evanderin taru)
96C(METIUS CURTIUS) Metius Curtius (Metius Curtiuksen taru)
96C(ROMULUS)
Romulus ja Remus (Romuluksen ja Remuksen taru)
96C(ROMULUS)122
Romulus ja Remus huuhtoutuvat rannalle ja naarassusi
imettää heitä; 'Lupa Romana'
96C(TITUS TATIUS)
Titus Tatius (Titus Tatiuksen taru)
96C(TURNUS)
Turnus (Turnuksen taru)
96C(TURNUS)68
Turnuksen kuolema
96D

Rooman tarunomaisiin synty- tai alkuvaiheisiin liittyvät naispuoliset hahmot ja
sankarit
96D(...)
Rooman tarunomaisiin synty- tai alkuvaiheisiin liittyvät miespuoliset hahmot ja
sankarit (NIMEN kanssa)
96(ANNA)
Anna, Didon sisar (Annan taru)
96D(CAMILLA)
Camilla (Camillan taru)
96D(DIDO)
Dido (Didon taru)
96D(DIDO)53
Dido perustaa Karthagon
96D(HERSILIA)
Hersilia (Hersilian taru)
96D(RHEA SILVIA)
Rhea Silvia (Rhea Silvian taru)
96D(SABIINITTARET)
Sabiinittaret (Sabiinitarten taru)
96D(SABIINITTARET)6
Sabiinitarten kärsimys, epäonni, onnettomuus
96D(SABIINITTARET)61
Sabiinitarten ryöstö: Romulus ja hänen miehensä vievät heidät
pois juhlien aikana
96D(SABIINITTARET)611
sabiinien ja roomalaisten sovinto: naiset, joista osa pitelee lapsiaan, ja joidenkin tukka on hajallaan, mahdollisesti Hersilian
rohkaisemina anovat rauhaa kahden taistelevan armeijan keskellä
96D(TARPEIA)
Tarpeia (Tarpeian taru)
97

metamorfoosit, muodonmuutokset ~ klassinen mytologia
[Tähän kohtaan luokitellaan ainoastaan kuvat, jotka esittävät nimenomaan
metamorfoosin hetkeä - eikä tarinan muita kohtauksia.]

97A
4

5
5(...)
97AA

miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset puiksi
Filemonin ja Baukisin muodonmuutos tammeksi ja lehmukseksi: saavutettuaan
hyvin korkean iän Filemon ja Baukis muuttuvat tammeksi ja lehmukseksi, joiden
oksat kietoutuvat yhteen (Ovidius, Metamorfoosit VIII 712)
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset puiksi
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset puiksi (NIMEN kanssa)
naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset puiksi
101

102
1
9
9(...)
97B
6

7
7(...)

Dafnen muodonmuutos laakeripuuksi: paetessaan Apolloa Dafne muuttuu laakeripuuksi isänsä Peneuksen toimesta (Ovidius, Metamorfoosit I 548)
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset puiksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset puiksi (NIMEN kanssa)
miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset kasveiksi ja kukiksi
Narkissoksen muodonmuutos narsissiksi: Kun Narkissos kuihtuu pois rakkaudesta
omaan peilikuvaansa veden pinnalla, hän muuttuu narsissiksi
(Ovidius, Metamorfoosit III 510)
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset kasveiksi ja kukiksi
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset kasveiksi ja kukiksi (NIMEN
kanssa)

97BB
6
6(...)

naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset kasveiksi ja kukiksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset kasveiksi ja kukiksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset kasveiksi ja kukiksi (NIMEN
kanssa)

97C

miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset nisäkkäiksi
Midas saa aasin korvat: Apollo antaa Midakselle aasin korvat rangaistuksena siitä,
kun tämä arvioi Panin Apolloa paremmaksi näiden välisessä soittokilpailussa
(Ovidius, Metamorfoosit XI 174)
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset nisäkkäiksi
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset nisäkkäiksi (NIMEN kanssa)

6

9
9(...)
97CC
9
9(...)

naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset nisäkkäiksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset nisäkkäiksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset nisäkkäiksi (NIMEN kanssa)

97D
3
3(...)

miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset linnuiksi
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset linnuiksi
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset linnuiksi (NIMEN kanssa)

97DD
3
3(...)

naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset linnuiksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset linnuiksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset linnuiksi (NIMEN kanssa)

97E

miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset (taru)eläimiksi
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset (taru)eläimiksi
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset (taru)eläimiksi
(NIMEN kanssa)

6
6(...)

97EE
4
4(...)

97F
5
5(...)

naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset (taru)eläimiksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset (taru)eläimiksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset (taru)eläimiksi
(NIMEN kanssa)
miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset kiviksi
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset kiviksi
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset kiviksi (NIMEN kanssa)
102

103

97FF
9
9(...)
97G
5

6
6(...)

naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset kiviksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset kiviksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset kiviksi (NIMEN kanssa)
miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset tähdiksi ja tähtikuvioiksi
Orionin muodonmuutos tähtikuvioksi: ajaessaan takaa Plejadeja, tai kuolemansa
jälkeen, Orion muutetaan tähtikuvioksi (Ovidius, Metamorfoosit VIII 207; XIII
294)
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset tähdiksi ja tähtikuvioiksi
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset tähdiksi ja tähtikuvioiksi
(NIMEN kanssa)

97GG
3
3(...)

naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset tähdiksi ja tähtikuvioiksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset tähdiksi ja tähtikuvioiksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset tähdiksi ja tähtikuvioiksi
(NIMEN kanssa)

97H

miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset vedeksi, ilmaksi tai muiksi
elementeiksi
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset vedeksi, ilmaksi tai muiksi
elementeiksi
muut miespuolisten henkilöiden muodonmuutokset vedeksi, ilmaksi tai muiksi
elementeiksi (NIMEN kanssa)

5
5(...)

97HH
si
9
9(...)

97I

naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset vedeksi, ilmaksi tai muiksi elementeikmuut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset vedeksi, ilmaksi tai muiksi
elementeiksi
muut naispuolisten henkilöiden muodonmuutokset vedeksi, ilmaksi tai muiksi
elementeiksi (NIMEN kanssa)

4
4(...)

muodonmuutokset saariksi
muut henkilöiden muodonmuutokset saariksi
muut henkilöiden muodonmuutokset saariksi (NIMEN kanssa)

6
6(...)

muodonmuutokset ~ sukupuoli
muut muodonmuutokset ~ sukupuoli
muut muodonmuutokset ~ sukupuoli (henkilön NIMEN kanssa)

6
6(...)

muodonmuutokset ~ ikä
muut muodonmuutokset ~ ikä
muut muodonmuutokset ~ ikä (henkilön NIMEN kanssa)

97K

97L

97M

milloin vain tapahtuvat muodonmuutokset eri muotoihin

97N

(taru)eläinten muodonmuutokset
muut (taru)eläinten muodonmuutokset
muut (taru)eläinten muodonmuutokset (eläimen NIMEN kanssa)

9
9(...)

103

104
97O
5

7

8
8(...)
98

98(+1)

esineiden, kasvien ja kukkien muodonmuutokset
kuvapatsas muuttuu eläväksi: Pygmalionin rukouksesta kuvapatsas (myöhemmin
nimeltään Galatea) muuttuu eläväksi; Venuksen suosionosoitus
(Ovidius, Metamorfoosit X 280)
esineet muuttuvat kullaksi: koska Midas osoittaa ystävällisyyttä Sileniusta
kohtaan, esineet, joihin hän koskee, muuttuvat kullaksi; Bacchuksen lahja
(Midas saattaa olla pöydän ääressä, yrittäen syödä) (Ovidius,
Metamorfoosit XI 92)
muut esineiden, kasvien ja kukkien muodonmuutokset
muut esineiden, kasvien ja kukkien muodonmuutokset (NIMEN kanssa)
klassinen historia
[Tähän kohtaan luokitellaan antiikin Kreikan ja Rooman historian henkilöt ja
tapahtumat Konstantinus Suuren aikaan asti (305 jKr.).]

98(+3)
98(+31)
98(+32)
98(+33)
98(+4)
98(+5)
98(+51)
98(+511)
98(+512)
98(+513)
98(+514)
98(+52)
98(+521)
98(+522)
98(+523)
98(+53)
98(+54)
98(+55)
98(+56)
98(+8)
98(+9)

allegorisissa tai symbolisissa puitteissa tai ympäristössä; allegorisine tai symbolisine
lisäelementeineen
mytologinen tai allegorinen muotokuva; allegorinen esitys tapahtumasta historiallisen henkilön elämässä
historiallisten henkilöiden erityiset esitystavat
idealisoiva tai herooinen esitys
hallitsija-muotokuva
yksi kuvatuista henkilöistä kuollut
karikatyyri
pää, rintakuva, jne.
pää (ja olkapäät)
suoraan edestä
kolmeneljäsosaa profiili
profiili
'imago clipeata'
(täysi, kokonainen) rintakuva
suoraan edestä
kolmeneljäsosaa profiili
profiili
puolivartalokuva
kolmeneljäsosaa vartalokuva
kokovartalokuva
useita kuvauksia samasta henkilöstä yhdessä esityksessä
Kreikan historiaan liittyvä
Rooman historiaan liittyvä

98A
98A(...)

klassiseen historiaan liittyvät tapahtumat ja tilanteet
klassiseen historiaan liittyvät tapahtumat ja tilanteet (PÄIVÄMÄÄRÄN kanssa)

98B
98B(...)

klassiseen historiaan liittyvät miespuoliset henkilöt
klassiseen historiaan liittyvät miespuoliset henkilöt (NIMEN kanssa)

98B(...)1
98B(...)2

[Structural Digits:]
klassiseen historiaan liittyvän henkilön varhaislapsuus ja –nuoruus sekä kasvatus
klassiseen historiaan liittyvän henkilön rakkausjutut tai lemmenseikkailut

98(+2)

104

105
98B(...)3
98B(...)4
98B(...)5
98B(...)6
98B(...)68
98B(...)69
98B(...)7
98B(...)8
98A(...)9

esitykset, joihin klassiseen historiaan liittyvän henkilön NIMI voidaan yhdistää
klassiseen historiaan liittyvän henkilön aggressiiviset suhteet
klassiseen historiaan liittyvän henkilön ei-aggressiiviset toimet
klassiseen historiaan liittyvän henkilön kärsimys, epäonni, onnettomuus
klassiseen historiaan liittyvän henkilön kuolema
klassiseen historiaan liittyvän henkilön apoteoosi, ylistys, palvonta
kuolemanjälkeiset tapahtumat ~ klassiseen historiaan liittyvä henkilö
tarunomaiset, selkeästi legendanomaiset lisäpiirteet ~ klassiseen historiaan liittyvä
henkilö
klassiseen historiaan liittyvän henkilön muotokuva

98B(AISKHYLOS)
Aiskhylos (Aiskhyloksen taru)
98B(ALKIBIADES)
Alkibiades (Alkibiadeksen taru)
98B(ALEKSANTERI SUURI)
Aleksanteri Suuri (Aleksanteri Suuren taru)
98B(ALEKSANTERI SUURI)131
Bukefalos
98B(ALEKSANTERI SUURI)4
Aleksanteri Suuren aggressiiviset suhteet
98B(ALEKSANTERI SUURI)41
Aleksanteri Suuren taistelut
98B(ALEKSANTERI SUURI)411
Aleksanteri Suuri taistelee Dareiosta vastaan
Issoksessa
98B(ALEKSANTERI SUURI)48
Aleksanteri Suuri leijonametsästyksessä
98B(ALEKSANTERI SUURI)5
Aleksanteri Suuren ei-aggressiiviset toimet
98B(ALEKSANTERI SUURI)51
ei-aggressiiviset toimet ~ yksi tai useampi mieshenkilö
98B(ALEKSANTERI SUURI)512
Aleksanteri panee sinettinsä Hefaistionin huulille,
muistuttaen siten häntä salaamaan salaisuutensa
98B(ALEKSANTERI SUURI)52
ei-aggressiiviset toimet ~ yksi tai useampi naishenkilö
98B(ALEKSANTERI SUURI)521
Dareioksen perhe polvistuu Aleksanteri Suuren edessä,
tämä pyytää Sisigambista, Dareioksen äitiä,
nousemaan ylös
98B(ALEKSANTERI SUURI)53
muut ei-aggressiiviset toimet
98B(ALEKSANTERI SUURI)531
Aleksanteri leikkaa Gordionin solmun miekallaan
98B(ALEKSANTERI SUURI)9
Aleksanteri Suuren muotokuva
98B(APELLES)
Apelles, taidemaalari (Apelleksen taru)
98B(ARKHIMEDES)
Arkhimedes (Arkhimedeksen taru)
98B(ARISTOTELES)
Aristoteles
98B(AUGUSTUS)
Augustus, Rooman keisarin (Augustuksen taru)
98B(AUGUSTUS)9
Augustuksen muotokuva
98B(AURELIANUS)
Aurelianus, Rooman keisari (Aurelianuksen taru)
98B(BRUTUS, M.J.)
Marcus Junius Brutus (Brutuksen taru)
98B(CAESAR)
C. Julius Caesar (Caesarin taru)
98B(CAESAR)9
Caesarin muotokuva
98B(CARACALLA)
Caracalla, Rooman keisari (Caracallan taru)
98B(CICERO)
Cicero (Ciceron taru)
98B(CIMON)
Cimon Ateenalainen (Kimon) (Cimonin taru)
98B(CIMON ROOMALAINEN) Cimon (Micon) Roomalainen
98B(CLAUDIUS)
Claudius, Rooman keisari (Claudiuksen taru)
98B(CURATIUKSET)
Curatiukset, kolme veljestä Alba Longasta
98B(KYYROS)
Kyyros, Persian kuningas (Kyyroksen taru)
98B(DAREIOS)
Dareios, Persian kuningas (Dareioksen taru)
98B(DEMOKLES)
Demokles (Demokleksen taru)
98B(DEMOKRITUS)
Demokritus (Demokrituksen taru), filosofi
105

106
98B(DIOGENES)
98B(DIOGENES)5
98B(DIOGENES)51

Diogenes, filosofi (Diogeneksen taru)
Diogeneksen ei-aggressiiviset toimet
Aleksanteri Suuren vierailu Diogeneksen luona, tämä istuu tynnyrinsä vieressä ja pyytää Aleksanteria siirtymään
pois valon edestä
98B(EPIKUROS)
Epikuros, filosofi
98B(GRACCHUS, TIB S.)
Tiberius Sempronius Gracchus (Gracchuksen taru)
98B(HANNIBAL)
Hannibal (Hannibalin taru)
98B(HERAKLITUS)
Heraklitus (Heraklituksen taru), filosofi
98B(HERAKLITUS)51
Heraklitus, itkevä filosofi, ja Demokritus, naurava filosofi
98B(HIPPOKRATES)
Hippokrates (Hippokrateksen taru)
98B(HOMEROS)
Homeros (Homeroksen taru)
98B(HOMEROS)9
Homeroksen muotokuva
98B(HORATIUS)
Horatius, runoilija (Horatiuksen taru)
98B(HORATIUKSET)
Horatiukset, kolme veljestä Roomasta (Horatiusten taru)
98B(HORATIUKSET)4
Horatiusten aggressiiviset suhteet
98B(HORATIUKSET)41
Horatiukset ja Curatiukset asettuvat vapaaehtoisiksi
Rooman ja Alba Longan puolesta kohtaamaan
miekkataistelussa
98B(HORATIUKSET)411
kolme Horatiusta vannovat valan isänsä edessä
98B(LEONIDAS I)
Leonidas (Leonidaksen taru)
98B(LEONIDAS II)
Leonidas, Spartan kuningas (Leonidaksen taru)
98B(MARCUS AURELIUS)
Marcus Aurelius, Rooman keisari (Marcus Aureliuksen taru)
98B(MARIUS, C.)
Gaius Marius (Gaius Mariuksen taru)
98B(MARCUS ANTONIUS)
Marcus Antonius (Marcus Antoniuksen taru)
98B(NERO)
Nero, Rooman keisari (Neron taru)
98B(OVIDIUS)
Ovidius (Ovidiuksen taru)
98B(PARRHASIOS)
Parrhasios, taidemaalari
98B(PERIKLES)
Perikles (Perikleksen taru)
98B(PLINIUS VANHEMPI)
Plinius vanhempi (Plinius vanhemman taru)
98B(POLYKRATES)
Polykrates, Samoksen tyranni (Polykrateen taru)
98B(POMPEIUS, S.)
Sextus Pompeius (Pompeiuksen taru)
98B(PYRRHOS)
Pyrrhos, Epeiroksen kuningas (Pyrrhoksen taru)
98B(PYTHAGORAS)
Pythagoras, filosofi
98B(SARDANAPALOS)
Sardanapalos (Sardanapaloksen taru)
98B(SARDANAPALOS)68
Sardanapaloksen kuolema: ennenkuin hän polttaa itsensä
palatsissaan kaikkien aarteidensa kanssa, hän tapattaa
haareminsa ja hevosensa
98B(SCIPIO AFRICANUS VANHEMPI) P. Cornelius Scipio Africanus vanhempi (Major)
(Scipio Africanus vanhemman taru)
98B(SENECA)
Seneca (Senecan taru)
98B(SEITSEMÄN VIISASTA) Kreikan seitsemän viisasta: Bias, Khilon, Kleobulos, Periandros
(tai Myson), Pittakos, Solon, Thales
98B(SEVERUS, L.S.)
keisari Septimius Severus (Septimius Severuksen taru)
98B(SOKRATES)
Sokrates (Sokrateen taru)
98B(SOKRATES)6
Sokrateen kärsimys, epäonni, onnettomuus
98B(SOKRATES)68
Sokrateen kuolema: vankilassa, valittavien oppilaidensa
ympäröimänä, hän juo tyynesti myrkkyannoksen sen
jälkeen kun on toimittanut juomauhrin jumalille
98B(SOLON)
Solon, filosofi ja lainlaatija
106

107
98B(TARQUINIUS)
98B(TIMOLEON)
98B(TIMON)
98B(TITUS)
98B(TRAJANUS)
98B(VESPASIANUS)
98B(VERGILIUS)
98B(ZEUKSIS)
98C
98C(...)

98C(...)1
98C(...)2
98C(...)3
98C(...)4
98C(...)5
98C(...)6
98C(...)68
98C(...)69
98C(...)7
98C(...)8
98A(...)9

Tarquinius Superbus (Tarquiniuksen taru)
Timoleon (Timoleonin taru)
Timon Ateenalainen (Timonin taru)
keisari Titus (Tituksen taru)
keisari Trajanus (Trajanuksen taru)
keisari Vespasianus (Vespasianuksen taru)
runoilija Vergilius
taidemaalari Zeuksis (Zeuksiin taru)

klassiseen historiaan liittyvät naispuoliset henkilöt
klassiseen historiaan liittyvät naispuoliset henkilöt (NIMEN kanssa)
[Structural Digits:]
klassiseen historiaan liittyvän henkilön varhaislapsuus ja –nuoruus sekä kasvatus
klassiseen historiaan liittyvän henkilön rakkausjutut tai lemmenseikkailut
esitykset, joihin klassiseen historiaan liittyvän henkilön NIMI voidaan yhdistää
klassiseen historiaan liittyvän henkilön aggressiiviset suhteet
klassiseen historiaan liittyvän henkilön ei-aggressiiviset toimet
klassiseen historiaan liittyvän henkilön kärsimys, epäonni, onnettomuus
klassiseen historiaan liittyvän henkilön kuolema
klassiseen historiaan liittyvän henkilön apoteoosi, ylistys, palvonta
kuolemanjälkeiset tapahtumat ~ klassiseen historiaan liittyvä henkilö
tarunomaiset, selkeästi legendanomaiset lisäpiirteet ~ klassiseen historiaan liittyvä
henkilö
klassiseen historiaan liittyvän henkilön muotokuva

98C(AGRIPPINA VANHEMPI) Agrippina vanhempi (Agrippina vanhemman taru)
98C(AGRIPPINA NUOREMPI) Agrippina nuorempi (Agrippina nuoremman taru)
98C(ARSINOE II)
Arsinoe II (Arsinoe II:n taru)
98C(ARSINOE IV)
Arsinoe IV (Arsinoe IV:n taru)
98C(ARTEMISIA)
Artemisia, Kaarian kuningatar (Artemisian taru)
98C(BERENIKE II)
Berenike II (Bereniken taru)
98C(CLAUDIA)
Vestan neitsyt Claudia (Claudian taru)
98C(CLAUDIA QUINTA)
Vestan neitsyt Claudia Quinta (Claudia Quintan taru)
98C(KLEOPATRA)
Kleopatra (Kleopatran taru)
98C(KLEOPATRA)6
Kleopatran kärsimys, epäonni, onnettomuus
98C(KLEOPATRA)68
Kleopatran kuolema: hän tekee itsemurhan pitämällä
rintaansa vasten aspiskäärmettä, jonka hän on ottanut
viikunakorista
98C(CORNELIA)
Cornelia, Gracchusten äiti (Cornelian taru)
98C(FULVIA)
Fulvia (Fulvian taru)
98C(LIVIA)
Livia (Livian taru)
98C(LUCRETIA)
Lucretia (Lucretian taru)
98C(LUCRETIA)6
Lucretian kärsimys, epäonni, onnettomuus
98C(LUCRETIA)68
Lucretian kuolema: hän tekee itsemurhan työntämällä
tikarin rintaansa
98C(MESSALINA)
Messalina (Messalinan taru)
98C(ROKSANE)
Roksane (Roxana), Aleksanteri Suuren vaimo
98C(SAPFO)
Sapfo, runoilijatar
98C(SEMIRAMIS)
kuningatar Semiramis (Semiramiin taru)
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98C(SULPICIA)
98C(TUCCIA)
98C(TULLIA)
98C(VIRGINIA)

Sulpicia (Sulpician taru)
Vestan neitsyt Tuccia (Tuccian taru)
Tullia (Tullian taru)
Virginia (Virginian taru)
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