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 VEŠČINA: 

 

ADINKRA 

 

Simboli Adinkra imajo okrasno funkcijo, predstavljajo pa tudi 

predmete s sporočili, ki prenašajo tradicionalno modrost. 

 

Večinoma imajo adinkra simboli bogat pregovorni pomen, saj imajo 

pregovori pomembno vlogo v kulturi Asante. Uporaba pregovorov 

velja za znamenje modrosti.  

 

Drugi simboli Adinkra prikazujejo zgodovinske dogodke, človeško 
vedenje in odnose, vedenje živali, oblike 

rastlin in oblike predmetov. Pravzaprav se 

simboli Adinkra še naprej spreminjajo, saj 
novi vplivi vplivajo na gansko kulturo in 

pomen simbolov. 

 

Simbole Adinkra lahko opišemo kot majhne, 

simbolične slike ali motive, ki jih modni 
oblikovalci v Gani uporabljajo za okrasitev 

pisane vzorčaste tkanine. Oblikovalci v 
sodobnem času uporabljajo simbole Adinkra 
pri ustvarjanju in okraševanju drugih 
dodatkov razen krpe. Tudi kiparji, mizarji in arhitekti, uporabljajo 

simbole za oblikovanje svojih izdelkov.  

 

IZVOR ADINKRA SIMBOLOV 

Verjame se, da simboli Adinkre izvirajo iz Gyamana, nekdanjega 

kraljestva v današnji Slonokoščeni obali. Po asantski (ganski) legendi 
je Adinkra ime gyamanskega kralja (Nana kofi Adinkra). Krpa Adinkra 

je bila žalovalna tkanina, ki jo je nosil gyamanski kralj, potem ko je 
njegovo ljudstvo premagal in zajel takratni asantski kralj. Z 
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nošenjem adinkra krpe je izražal svojo žalost, ker so ga zajeli in odvedli 
v Kumasi, prestolnico asantskega kraljestva.  

Adinkra pomeni tudi "zbogom" ali "slovo" v jeziku Twi, jezik akanske 

etnične skupine, katere del je Asante. Zato je za ljudstvo Akan, še 
posebej tradicija za Asante, da ob pomembnih priložnostih nosijo 
krpe, okrašene z simboli Adinkra, zlasti na pogrebih družinskih 
odnosov in prijateljev. To naj bi pomenilo njihovo žalost in slovo od 
pokojnika. 

 

VRSTE ADINKRA SIMBOLOV 

Trije najpomembnejši Adinkra simboli, ki jih uporabljajo pri pogrebih 

so: 

 temnorjava (kuntunkuni),  

 opečnato rdeča (kobene), 

 črna (brisi).  

 

Obstajajo pa tudi druge vrste, ki jih ne moremo uvrstiti v žalovalne 
barve. Njihova svetla in lahka ozadja jih uvrščajo med Kwasiada 
Adinkra (nedeljska Adinkra), ki ni primerna za pogrebe, vendar za 

večino prazničnih priložnosti ali celo vsakodnevno nošenje. 
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POMEN SIMBOLOV 

 

SIMBOL IME POMEN 

 

Adinkrahene  

"Vodja simbolov adinkra", 

simbol veličine, karizme in 
vodstva. Ta simbol naj bi imel 

navdihujočo vlogo pri 
oblikovanju drugih simbolov. 

Pomeni pomembnost vodilne 

vloge. 

 

Akoben  

"Vojni rog", simbol budnosti in 

pozornosti. Akoben je rog, ki se 

uporablja za zvok bojevnega 

krika. 

 

Akofena (MEČ VOJNE)  

Simbol poguma, hrabrosti in 

junaštva. Prekrižani meči so bili 
priljubljen motiv v heraldičnih 
ščitih številnih nekdanjih držav 
Akan. Poleg priznanja poguma 

in hrabrosti lahko meči 
predstavljajo legitimno državno 
oblast. 

http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Adinkrahene_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Akoben_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Akofena_Adinkra_symbol.png
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Akoko Nan (KURJA NOGICA)  

Simbol negovanja in discipline. 

Popolno ime tega simbola 

pomeni „Kokoš teče po njenih 
piščancih, vendar jih ne ubija.“ 
To predstavlja idealno naravo 

staršev, ki je hkrati zaščitna in 
korektivna. Pripoved, da 

negujemo otroke, vendar 

opozorilo, da jih ne razvajamo. 

 

Aya (PRAPROT) 

Simbol vzdržljivosti in 
iznajdljivosti. Praprot je 

trdožive rastlina, ki lahko raste 
na težkih mestih. "Posameznik, 
ki nosi ta simbol, namiguje, da 

je prenašal veliko neprijetnosti 
in presegel veliko težav." 

 

Duafe (LESENI GLAVNIK)  

Simbol lepote in čistoče; 
simboli zaželenih ženskih 
lastnosti. Pomen tega simbola 

je v slovarju adinkra in 

»Vrednosti simbolov adinkra« 
nekoliko drugače označen; prvi 
poudarja bolj abstraktne 

lastnosti ženske dobrote, 
ljubezni in nege, medtem ko 

ima slednji bolj dobesedno 

razlago, ki išče najboljše in 
dobro higieno. Vsekakor je bila 

duafe cenjena posest ženske 
Akan, ki so jo uporabljali za 

česanje in pletenje las. 

http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Akoko_Nan_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Aya_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Duafe_Adinkra_symbol.png
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Funtunfunefudenktemfunefu 

(SIAMSKA KROKODILA)  

Simbol demokracije in 

enotnosti. Siamski krokodili si 

delijo en želodec, vendar se 
borijo za hrano. Ta priljubljeni 

simbol je opomnik, da sta 

prepir in tribalizem škodljiva za 
vse, ki   

 

Gye Nyame (Z IZJEMO BOGA)  

Ta edinstven in lep simbol je v 

Gani vseprisoten. Daleč najbolj 
priljubljen za uporabo v 

dekoraciji, odraz globoko 

religioznega značaja Gancev. 

 

Nea Onnim No Sua A, Ohu  

»Ta, ki ne ve, lahko izve iz 
učenja.« 

Simbol znanja, vseživljenjskega 

učenja in nadaljnje iskanje 

znanja. 

 

Nkyinkyim  
"Zvijanje", simbol pobude, 

dinamičnosti in vsestranskosti. 

http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Funtunfunefudenktemfunefu_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Gye_Nyame_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Nea_Onnim_No_Sua_A,_Ohu_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Nkyinkyim_Adinkra_symbol.png
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Nyame Biribi Wo Soro (BOG 

JE V NEBESIH)  

Simbol upanja. Opomnik, da je 

Božje prebivališče v nebesih, 
kjer lahko posluša vse molitve. 

 

Nyame Dua (BOŽJE DREVO – 

OLTAR)  

Simbol Božje prisotnosti in 
zaščite. Nyame Dua je sveto 

mesto, kjer se izvajajo rituali. 

Postavljen pred hišo ali 
zgradbo, je izdelan iz drevesa, 

ki je bilo posekano, če se tri ali 
več vej združijo. Na njem je 
lončena posoda, napolnjena z 
vodo in zelišči ali drugimi 
simboličnimi materiali za 
obrede čiščenja in blagoslova. 

 

Nyame Nnwu Na mawu 

(BOG NIKOLI NE UMRE, ZATO 

NE MOREM UMRETI) 

Simbol Božje vseprisotnosti in 
večnega obstoja človekovega 
duha. To pomeni nesmrtnost 

človekove duše, za katero se 
verjame, da je del Boga. Ker 

duša po smrti počiva z Bogom, 

ne more umreti. 

http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Nyame_Biribi_Wo_Soro_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Nyame_Dua_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Nyame_Nnwu_Na_Mawu_Adinkra_symbol.png
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Nyame Nti (PO BOŽJI 
MILOSTI)  

Simbol vere in zaupanja v Boga. 

To steblo je upodobljeno kot 

osebje življenja v mnogih 
kulturah. Akanom simbolizira, 

da je hrana osnova življenja in 
da ne bi mogli preživeti, če ne 
bi bilo hrane, ki jo je Bog dal na 

Zemljo za njihovo prehrano. 

 

Nyame Ye Ohene (BOG JE 

KRALJ)  

Simbol veličanstva in Božje 
nadvlade. 

 

Nyansapo (VOZEL 

MODROSTI)  

simbol modrosti, iznajdljivosti, 

inteligence in potrpežljivosti. Ta 
simbol, ki je še posebej cenjen 
simbol Akana, izraža idejo, da 
"modra oseba lahko izbere 

najboljše sredstvo za dosego 
cilja. Modrost pomeni široko 
znanje, učenje in izkušnje ter 
sposobnost uporabe takšnih 
sposobnosti za praktične cilje. " 

 

Sankofa (VRNITE SE IN 

DOBITE)  

Simbol pomena učenja iz 
preteklosti. Kot ljudje smo 

ranljivi, da delamo napake, 

vendar sposobnost razmisleka 

o napaki, da bi odpravili, kaj je 

šlo narobe, določa človekov 
značaj vzdržljivosti. 

http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Nyame_Nti_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Nyame_Ye_Ohene_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Nyansapo_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Sankofa_Adinkra_symbol.png
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Sesa Wo Suban 

(SPREMENITE ALI 

PREOBLIKUJTE SVOJ ZNAČAJ)  

Simbol življenja, preobrazbe. Ta 

simbol združuje dva ločena 
simbola Adinkra, "Jutranja 

zvezda", ki lahko pomeni nov 

začetek dneva, nameščen 
znotraj kolesa, ki predstavlja 

vrtenje ali neodvisno gibanje. 

 

Woford Dua Pa a (KO PLEZAŠ 
NA DOBRO DREVO) 

Simbol podpore, sodelovanja in 

spodbude iz izraza "Woforo 

dua pa a, na yepia wo", kar 

pomeni, "ko se povzpnete na 

dobro drevo, vas spodbudi". 

Bolj metaforično pomeni, da 
boš, ko delaš za dobro stvar, 
dobil podporo. 

 

 

 

SIMBOLI V SVETEM PISMU 

Bog je skozi celotno Biblijo uporabljal simbole in znamenje za 

sporazumevanje s človekom. Od vodenja Izraelcev iz Egipta 

Obljubljene dežele obljube, Danijelovih prerokb in videnj Janeza v 

Razodetju so znamenja in simboli igrali pomembno vlogo pri tem, 

kako se Bog pogovarja s svojimi otroki.  

 

Svojo mavrico postavljam v oblake in bo v znamenje zaveze med 

menoj in zemljo. 1 Mojzes 9, 13 

http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Sesa_Wo_Suban_Adinkra_symbol.png
http://wiki.pathfindersonline.org/w/File:Woford_Dua_Pa_A_Adinkra_symbol.png

