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Witam wszystkich, którzy po długiej i wy-
czerpującej pracy w ciągu szkolnego roku 
zasłużyli sobie na wakacje i teraz leniu-
chują. Błogo jest leżeć pośród pachnącej 
trawy na łące i przyglądać się chmurkom 
i chmurom, które co chwilę zmieniają 
kształty… Czasami ma się wrażenie, że 
z tych chmur i obłoczków wyglądają i 
puszczają do nas oko elfy. Wiecie już, o 
kim dzisiaj będzie mowa? 

Zaczarowany świat elfów: co warto wiedzieć
Legendy o karłach, el-

fach i zaczarowanych kra-
inach zna cały świat. Wielu 
twierdzi, że elfy żyją tylko 
w legendach średniowiecz-
nych i w wyobraźni Tolkiena 
albo w dziecięcych marze-
niach, jako mali pomocnicy 
Świętego Mikołaja. Czy rze-
czywiście tak jest? A może 
ktoś, kiedyś spotkał elfa… 

     Elf – kim jest?

Elfy są przybyszami 
z innego świata. Przybyły 
swoimi białymi łodziami na 
Kontynent o wiele wcześniej 
niż ludzie, dlatego zwykło 
się zaliczać je do tzw. Sta-
rych Ras. Rozwinęły za-
awansowaną cywilizację, 
którą następnie zniszczyli 
ludzie, kolonizując kolejne 
ziemie.

Obecnie mówi się, że są 
stworzeniami rodem z mito-
logii germańskiej i że z po-
czątku elfy były pomniejszy-
mi bożkami natury i płod-
ności, później były przed-
stawiane jako chochliki lub 
duszki leśne bądź wodne. W 
folklorze przedstawiane są 
jako małe, wyglądające mło-
dzieńczo ludziki wielkiej 
piękności, żyjące w lasach, 
źródłach, studniach, a nawet 

pod ziemią. Wierzono, że 
są długowieczne, jeśli nie 
nieśmiertelne i posiadają 
różnorakie magiczne moce. 
Elfy stanowią jedną z naj-
ważniejszych ras większości 
światów fantasy.

         Wygląd elfów 

Ze względu na różnice 
między światami, zachodzą 
również zasadnicze różnice 

Znajdź 10 różnic pomiędzy rysunkami wojownika elfów

w opisach elfów w różnych 
światach fantasy. Wspólne 
pozostają jednak przeważ-
nie pewne elementy natury 
oraz wyglądu elfów:
• długie, szpiczaste uszy,
• długowieczność,
• związki z naturą i lasem,
• uzdolnienia magiczne,
• piękny wygląd,
• długie (najczęściej blond) 
włosy,
• piękny i melodyjny głos,

• świetni strzelcy (w łukach 
są najlepsi) i czarodzieje,
• długie włosy, 
• rozmawiają ze zwierzęta-
mi i roślinami, 
• mają bzika na punkcie 
ekologii, 
• jeśli idziesz lasem i spo-
tkasz wiewiórkę nienatu-
ralnych wielkości zbiera-
jącą orzechy do wielkiego 
wora, to nie martw się, to 
na pewno elf. 



Warto pamiętać, że... 

elfy nie muszą mieć nic przeciwko bosemu bieganiu po 
trawie, przytulaniu się do drzew, zbieraniu kwiatów i gła-
skaniu jednorożców. 

Warto jednak pamiętać, 
że większa wrażliwość tych 
istot nie musi również ozna-
czać zdziecinnienia i braku 
powagi.
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Elfy a inne rasy

Elfy a krasnoludy – bardzo się nie lubią, zazwy-
czaj się kłócą – jak dzieci. 
Elfy a orkowie – bardzo się nie lubią, zazwyczaj 
się kłócą, a nawet zabijają. Barbarzyńcy. 
Elfy a ludzie – udają, że ich lubią, a tak na-
prawdę, robią sobie z nich żarty. 
Elfy a niziołki – chcą bronić ich w imię ich niż-
szości. 
Elfy a gnomy – uważają ich za niedojrzałych 
krasnoludów. 

elfy z różnych części europy
• Mitologia nor-
dycka dzieli el-
fy na elfy światła 
oraz mroczne lub 
czarne elfy. Były 
ludzkiego wzro-
stu, choć bardziej 
smukłe od ludzi. Dla 
elfów światła, jako 
bóstw obfitości, póź-
ną jesienią organizo-
wano składanie ofiar, 
które przeprowadzano 
po domach. Czarne el-
fy były uzdolnionymi 
kowalami. Choć niektóre 
źródła identyfikują ich z kra-
snoludami, które podobnie 
miały reputację doskonałych 
kowali. Sławni ludzie mogli 
być wyniesieni do rangi elfa 
po śmierci. Poza tym norwe-
ska Heimskringla wspomina 
o linii lokalnych królów – 
ostatni król z tej dynastii na-
zywał się Gandalf.
• W niemieckim folklorze el-
fy z bożków przekształciły 
się w psotne chochliki, które 
mogły powodować choroby 
bydła i ludzi, a także zsyłać 
na śpiących koszmary.
• Elfy w mitologii irlandzkiej 
są rasą istot nadprzyrodzo-
nych, dość mocno odmien-
nych od ludzi. Istnieją różne 
ich typy:
• potrafiące latać i dowolnie 
zmieniać kształt elfy z orsza-
ku Dzikiego Łowu,
• chodzące po ziemi w porze 
zmierzchu,
strzegące lasów i jezior Irlan-
dii i Szkocji.
• W Danii wyobrażenia o 
elfach tworzą piękne 
kobiety, które zwabia-
ją mężczyzn, by ich 
zatańczyć na śmierć 
(podobnie jak polskie ru-
sałki). Charakterystyczne 
jest to, że widziane z tyłu 
były puste.

Imiona Elfów

Za czasów najsurow-
szych z królowych, 
elfy ze Smoczej 
Puszczy korzy-

stały wyłącznie 
z elfich, bar-
dzo trudnych 

do wymowy 
imion. Miały 

od trzynastu do 
dwudziestu sied-

miu sylab, a każ-
dy elf korzystał z 
co najmniej trzech 

imion. Krótko 
mówiąc, by-

ło to niesamo-
wicie niewygodne. 
Z biegiem lat, kie-

dy Dwór Elfów zaczął 
otwierać się dla innych ras, 
miana te uległy skróceniu i 
wypaczeniu, przybierając 
obecną formę.

Męskie: Althenor, Altha-
ris, Aris, Beltherion, Berius, 
Calthaniel, Calerian, Cel-
ltharis, Celltharion, Cen-
thariel, Cexeriel, Deltharis, 
Derlis, Desthrantis, Dintha-
ris, Dinnaroth, Dinntronis, 
Eliroth, Elltharis, Elltharion, 
Emis, Emerthion, Falghar, 
Faltharis, Falthorn, Fellna-
rion, Felsaroth, Lathandis, 
Lathendroth, Lenthir, Mara-
thir, Melathion, Menderion, 
Mexaris, Nemaneth, Neris, 
Oris, Querieth, Sentis, Sir-
ragh, Siwris, Tensarioth, Te-
ris, Zentharis, Zentharion, 
Zellis. 

Żeńskie: Allamaris, Ame-
neris, Anroth, Aronna, 

Arisa, Certhonis, Ce-
rxina, Denaris, De-

ris, Deantha, Devio-
tis, Eais, Earoth, 

Ecrinna, Edroth, 
E ron n s a l i s , 
F a l t h a n n a , 

Feltharis, Fen-
dara, Festris, 

Hastina, Illis, 
Imeneroth, Istara, 

Istis, Keldonna, Kela-
ris, Kelris, Kyinra, Le-

oreth, Liranna, Meneda-
gara, Minera, Nemeyeth, 
Sendara, Sentis, Sitrina, 
Tarkis, Tarina, Tuinira, 
Zechora.

pokolorujcie leśnego elfika  


