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aid-post

Punkty pierwszej pomocy medycznej rozmieszczone w niektórych

amamas

szczęście, być szczęśliwym

baret

głębokie koleiny bardzo często spotykane na błotnistych papuaskich droga

basket

plecione kosze, koszyki służące do przenoszenia różnych towarów

big man

Ktoś ważny w wiosce, przywódca szczepowy, wódz wioski.

bilum

Z wymoczonych i suszonych włókien drzewnych skręca się ręcznie sznure

braidprais

Zapłata za żonę.

bułai

Orzech; owoc rodzaju palmy, będący popularnym środkiem do żucia z dak

bushknif

Maczeta do torowania sobie drogi w dżungli.

cargo

Dobra materialne, które są przysyłane skądś. Ma to związek z kultem carg

dakha

Kwiat rośliny wchodzący w skład mieszanki, którą żują Papuasi (buai).

garamut

Rodzaj twardego drzewa, rosnącego w lesie tropikalnym PNG; także nazw

glasman

Szaman papuaski, nadal odgrywający w niektórych wioskach wielką rolę.

haus sik

Szpitale, a raczej szpitaliki buszowe

Haus Tambaran

Dom w centralnym miejscu wioski, gdzie mogą przebywać tylko mężczyźni

haus win

Szałas z dużym dachem i miejscem do siedzenia albo do położenia się, gd

hausboy

Dom, w którym zbierają się mężczyźni. Kobietom nie wolno tam wchodzić.

kaikai

jedzenie, posiłek Często praktykowany wspólny posiłek na zakończenie ró

kamban

Proszek z muszli, też używany do żucia z buaiem.

kanu

Rodzaj łodzi dłubanej z jednego pnia drzewa.

kapul

Mały drzewny kangur

kastom

Zwyczaj, tradycja lokalna, obrzęd magiczny; tradycja w odniesieniu do mag

kaukau

Bulwy słodkiego ziemniaka.

kina

Waluta w Papui Nowej Gwinei, odpowiednik naszej złotówki. Dawniej mone

kokonas

określenie orzecha kokosowego

kopra

Miąższ orzecha kokosowego.

kunai

Odpowiednik sawanny, obszar porośnięty wysoką trawą, bezdrzewny lub t

kundu

Rodzaj bębenka wykonanego z wydrążonego drzewa, na które naciągnięta

limbum

Płaty kory palmowej często wykorzystywane do wykładania podłogi. Służą

lotu

nabożeństwo, inna grupa wyznaniowa

malolo

odpoczynek

mangro

I. Rozlewiska wodne powstające w czasie przypływów oceanu lub wielkich

market

Rodzaj targowiska często umiejscowionego przy drodze.
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masalai

Zły duch.

morota

Utkane z liści palmowych płaty służące do pokrywania dachów.

mumu

Sposób przygotowania uroczystych posiłków, także sam posiłek, który stan

pater

Ksiądz, zakonnik.

Post

Słup, słupek - elementy nośne przy budowlach

pukpuk

Krokodyl.

raskal

Złodziej-rozbójnik, napastnik.

sago

Rodzaj mączki produkowanej z palmy sagowej. Gotowane sago ma postać

sagsag

Nazwa rodzaju palmy, rosnącej na terenach podmokłych i bagnach; przetw

sanguma

Czary, magia, sprowadzanie nieszczęścia na drugiego człowieka, takich ja

singsing

Tradycyjne tańce połączone ze śpiewem. Towarzyszą tak obrzędom rytual

story

z braku pisma, ustne przekazywanie tradycji, zwyczajów, opowieści klanow

tajsy

głębokie bagna, często porośnięte trawami

tambaran

jeden z duchów opiekuńczych

tultul

W wioskach Papui osoba rozstrzygająca spory i kłótnie, pełni rolę wioskow

tumbuan

Człowiek-maska, w specjalnym stroju utożsamia ducha opiekującego się w

wantok

Członkowie jednego plemienia mówiący tym samym językiem, a także czło

wantok-system

System wspierania się we wszystkim wśród ludzi jednego kręgu językoweg

yamu
rodzaj miejscowego ziemniaka
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