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OBRAZ PRZYRODY W POEMATACH ADAMA 
MICKIEWICZA «PAN TADEUSZ» I JANKI ŁUCZYNY 
«AKWARELKI MYŚLIWSKIE» — ASPEKT 
PORÓWNAWCZY

Twórczość Adama Mickiewicza jest wzorem dla wielu twórców zarówno 
polskich, jak i zagranicznych. Jego spuścizna literacka odegrała wielką rolę 
w rozwoju literatur polskiej i białoruskiej, stała się ona podstawą i oparciem 

dla poetów późniejszych pokoleń, co zaznaczył Stanisław Baczyński: «Każdy z 
wybitniejszych romantyków sięgał po berło tej władzy, lecz wszyscy szli w ślady 
pierwszego, który objął tron ducha i stworzył mu fundament trwały w duszy narodu, 
przez życie swoje i twórczość nierozerwalnie i nim zespoloną. Człowiekiem tym 
stał się dla Polski, w dziejach porozbiorowych, Adam Mickiewicz» [1, s. 9].

Janka Łuczyna jest jednym z naśladowców Adama Mickiewicza. Wszyscy 
polscy krytycy literaccy końca XIX wieku zauważali w twórczości Janki Łuczyny 
wyraźny wpływ Adama Mickiewicza i Władysława Syrokomli — potwierdzają to 
słowa Ignacego Chrzanowskiego: «Niesłuchowski był naprawdę poetą nie nowo-
czesnym: nowe prądy poezji nie wpłynęły na niego zupełnie, jego mistrzami są 
Mickiewicz, a przede wszystkim Syrokomla» [4]; Antoniego Lange: « “Akwarele 
z życia myśliwskiego” pozostaną pamiątką tych zamiłowań łowieckich Litwina, 
którego losy skazały na unieruchomienie. Jego łowy na wilki, na łosie, na niedźwie-
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dzie niekiedy przypominają tonem “Pana Tadeusza”» [6]; Józefata Nowińskiego: 
«Wiersze te zdradzają wpływ przeważnie Mickiewicza (w “Akwarelkach myśliw-
skich”) i Syrokomli (w wielu drobnych poemacikach lirycznych)» [8]; oraz innych.

Obaj poeci są szczerymi patriotami swojego kraju — Białorusi, którą oni na-
zywają Litwą. Głębokie uczucia do Ojczyzny poeci często wyrażają przez obrazy 
przyrody. Aleksander Świętochowski podkreślił, że miłość Janki Łuczyny do 
przyrody wywodzi się z dzieciństwa, kiedy to właśnie ona wychowywała poetę: 
«Ukochał naturę i to naturę litewską, na jej łonie się wychował i jej szczerością 
się przejął» [12, s. 426].

Najjaskrawiej obraz przyrody przejawia się w poematach Adama Mickiewicza 
«Pan Tadeusz» i Janki Łuczyny «Akwarelki myśliwskie». Bardzo interesujące jest 
podejście obu poetów do kreowania obrazu natury. Zarówno w poemacie Adama 
Mickiewicza, jak i Janki Łuczyny przyroda jest odrębnym bohaterem literackim, 
który ma swoje własne życie i cechy charakteru. Maria Konopnicka zauważyła, 
że natura w poemacie «Pan Tadeusz» jest nie tylko tłem wydarzeń, lecz też ich 
uczestnikiem: «Ale nie mniejszą miłość, niżli w ten świat ludzki, przelał poeta w 
obrazy przyrody, która mu za tło służy, a nastrojem, wyrazem uczuciowym, kolo-
rytem tak ściśle z akcją jest związana, iż śmiało powiedzieć można, że w akcji tej 
wprost udział bierze» [5, s. 114].

Miejscem akcji poematu «Akwarelki myśliwskie» jest poleska puszcza, po-
ematu «Pan Tadeusz» — okolice Niemna. Mimo to, cel obu poetów polega na 
opisaniu piękności niepowtarzalnej przyrody litewskiej (białoruskiej) oraz dążeniu 
do ponownego przeżycia wydarzeń młodości.

Opisując rośliny leśne, Janka Łuczyna buduje ich «hierarchię». Najwyższy 
stopień w niej zajmuje dąb, najniższy — mech:

Tu mocarz dąb, nad tłumem mniejszych drzew zwycięzca, 
Rozrzucił swe konary szeroko. Ciemiężca 
W swe posiadanie wokół dużą przestrzeń garnie; 
To też przy nim i pod nim ledwo żyją marnie  
Różnych gatunków karły, — poddani olbrzyma, 
Których rozwój przyszłości i nadziei nie ma. 
Lecz na ciele mocarza, aż po same szczyty  
Mchy się plenią nikczemne władcy pasożyty [9, s. 19].

Celem stworzenia wielkośi dębu, Janka Łuczyna nawet nie podaje nazw innych 
roślin, określając je jednym słowem — karły. Poeta używa metafory, nadając 
dębowi cechy władcy, nazywa go ciemiężcą, który sprawuje nadzór nad innymi 
roślinami, będącymi w jego posiadaniu. Określając dąb mocarzem i zwycięzcą, 
poeta ukazuje majestat drzewa i jego przewagę nad wszystkimi przedstawicielami 
świata roślin. Dąb sprawiedliwie zajmuje najwyższe miejsce w królestwie leśnym. 
To, co jest niższe od niego, Janka Łuczyna określa poddanymi olbrzyma, a mech 
mianuje pasożytem, stwierdzając zależność od dębu.
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Adam Mickiewicz ukazuje las jako jedną wielką rodzinę, gdzie wszystkie 
rośliny są połączone między sobą, lecz nie są równe:

Czeremchy oplatane dzikich chmielów wieńcem, 
Jarzębiny ze świeżym pasterskim rumieńcem, 
Leszczyna jak menada z zielonymi berły, 
Ubranymi jak w grona, w orzechowe perły; 
A niżej dziatwa leśna: głóg w objęciu kalin, 
Ożyna czarne usta tuląca do malin. 
Drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce, 
Jak do tańca stające panny i młodzieńce 
Wkoło pary małżonków [7, s. 103].

W poemacie Adama Mickiewicza nie ma dokładnej «hierarchii» roślin, ale one 
również podzielone są na pewne stopnie. Żeby ukazać wysoką pozycję pewnego 
drzewa, poeta nadaje mu atrybuty, które wyróżniają je wśród innych przedstawi-
cieli flory. Leszczyna otrzymuje oznakę najwyższej władzy — menadę z zielonymi 
berły — i jest matką innych roślin. Jej dzieci to głóg, jeżyny, kalina, maliny.

Brzoza też zajmuje wysokie stanowisko, wznosząc się ponad leśne «społe-
czeństwo»:

Stoi pośród grona 
Para, nad całą leśną gromadą wzniesiona 
Wysmukłością kibici i barwy powabem: 
Brzoza biała, kochanka, z małżonkiem swym grabem. 
A dalej, jakby starce na dzieci i wnuki 
Patrzą, siedząc w milczeniu, tu sędziwe buki, 
Tam matrony topole i mchami brodaty 
Dąb, włożywszy pięć wieków na swój kark garbaty… [7, s. 104].

Poeta zachwyca się barwami drzewa, używając epitetu — brzoza biała i perso-
nifikacji — barwy powabem, oraz podziwia stan drzewa — wysmukłością kibici. 
Mężem brzozy jest grab, chociaż nie ma cech szczególnych. Buki to dziadkowie, 
cechy starości nadaje im epitet sędziwy. Do pokolenia starszego należą też topole i 
dąb, starość którego Adam Mickiewicz podkreśla epitetami brodaty i garbaty oraz 
podaniem wieku włożywszy pięć wieków na swój kark. W odróżnieniu od Janki 
Łuczyny poeta nie zwraca uwagi na potęgę drzewa.

Janka Łuczyna również używa epitetu garbaty wobec dębu oraz zwraca uwagę 
na jego mocne i rozłożyste konary:

Dąb garbaty, stary, 
Szeroko rozpościerał potężne konary… [9, s. 9].
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Bardzo podobny pod względem wykorzystania środków artystycznych jest 
w obu poematach obraz wieczora i zachodu słońca. W utworze Janki Łuczyny 
zachód słońca jest porównywany do pożaru. Poeta używa epitetów kolorystycz-
nych o odcieniach czerwonym, złotym, purpurowym, żeby prawdziwie ukazać 
wieczorne niebo:

Wieczór. Czerwone niebo, jasne od zachodu  
Wygląda jakby zdala wielki pożar grodu. 
Obłok na horyzoncie od słońca promieni  
We złocie i purpurze barwami się mieni [9, s. 53].

Obłoki poeta porównuje do łabędzi. A opisując resztę nieba, do którego nie 
dociera światło zachodzącego słońca, używa epitetu o odcieniu lazurowym, tworząc 
w ten sposób szeroką gamę kolorów:

Reszta nieba pogodna, w ciemny lazur wpada, 
Na niem rzadkie obłoczki, jak łabędzi stada, 
Płyną zwolna na zachód [9, s. 53].

Adam Mickiewicz przypisuje obrazowi zachodu słońca znaczną rolę. Zachód 
słońca jest przedstawiany w poemacie «Pan Tadeusz» wiele razy. W jednym z 
fragmentów zachodzące słońce jest porównywane do rolnika, który po pracy 
śpieszy się na odpoczynek — ten chwyt podkreśla najważniejszą rolę słońca w 
całym świecie, jego władzę nad wszystkim. Poeta też używa epitetu kolorystycz-
nego o odcieniu czerwonym oraz ukazuje zmniejszenie siły światła słonecznego 
i zwiększenie szerokości jego zasięgu:

Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło, 
Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło, 
Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze  
Gospodarza, gdy prace skończywszy rolnicze 
Na spoczynek powraca [7, s. 13].

Adam Mickiewicz zwraca uwagę na dość szybki ruch słońca, które pochylając 
się nad horyzontem, zmienia widok lasu. Gasnący powoli słoneczny promień zlewa 
bór w jedną całość, podobną już nie do lasu, a tylko do gmachu:

Już krąg promienisty  
Spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty, 
Napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa, 
Cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa; 
I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu… [7, s. 13].
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Poeta, podobnie jak i Janka Łuczyna, porównuje zachód słońca do pożaru. 
Oprócz tego Adam Mickiewicz dokonuje porównania ostatniego słonecznego 
blasku do świecy:

Słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu. 
Wtem zapadło do głębi; jeszcze przez konary 
Błysnęło, jako świeca przez okiennic szpary, 
I zgasło [7, s. 13].

W innym fragmencie Adam Mickiewicz opisuje również nocne niebo, używa-
jąc epitetów kolorystycznych o odcieniach błękitnym i czerwonym, ale nie w tak 
szerokim zakresie, jak robi to Janka Łuczyna. W poemacie Adama Mickiewicza 
wschodnia część nieba ma błękitnawy kolor i przeciwstawia się zachodniej części, 
która ma różany kolor:

Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy, 
Okrąg niebios gdzieniegdzie chmurkami zasłany, 
U góry błękitnawy, na zachód różany… [7, s. 410].

W utworze Adama Mickiewicza personifikują się chmury, które zapowiadają 
pogodę. Za pomocą metafory trzody na murawie śpiące chmury są utożsamiane 
ze zwierzętami, a inna część nieba jest porównywana do ptaków:

Chmurki wróżą pogodę, lekkie i świecące, 
Tam jako trzody na murawie śpiące, 
Ówdzie nieco drobniejsze, jak stada cyranek [7, s. 410].

Obłok w poemacie Adama Mickiewicza za pomocą metafory powstaje jako 
przedmiot metalowy, który najpierw się tlił, a następnie rozżarzył. Poeta opisuje 
kształt obłoku, porównując go do rąbkowych firanek, lub używając przymiotników 
kształtu — przejrzysty, sfałdowany — i koloru — perłowy, pozłacany, purpurowy:

Na zachód obok na kształt rąbkowych firanek, 
Przejrzysty, sfałdowany, po wierzchu perłowy, 
Po brzegach pozłacany, w głębi purpurowy, 
Jeszcze blaskiem zachodu tlił się i rozżarzał… [7, s. 410].

Janka Łuczyna pokazuje, jak po nadejściu wieczora wszystko powoli zamie-
ra — ucichają wiatr, drzewa, ptaki:

Wiatr ledwo oddycha; 
W lesie gwar starych sosen — niby piosnka cicha. 
Milknie powoli ptasząt skrzydlata gromada, 
Jedno po drugiem na noc wśród gałęzi siada… [9, s. 53].
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W poemacie Adama Mickiewicza spuściwszy głowę i zasnąwszy zamarło 
tylko słońce:

Słońce spuściło głowę, obłok zasunęło  
I raz ciepłym powiewem westchnąwszy — usnęło [7, s. 410].

Umiejętność stworzenia malowniczego obrazu nieba i słońca oraz uwagę Ada-
ma Mickiewicza do barw celem wyodrębnienia ojczystej natury podkreślił Julian 
Przyboś: «Zagęszcza i wyjaskrawia barwy, przerysowuje kontury nie tylko dla 
dobitności, ale przede wszystkim po to, by uniezwyklić kraj wspomnień, przenieść 
go w świat poezji, pojętej jako “wieść gminna”, “baśń”» [11, s. 58–59].

Obaj poeci przedstawiają realistyczne obrazy ornitologiczne. Janka Łuczyna 
opisuje ptaki w zimowym lesie. Używając paralelizmu, poeta ukazuje jednoczesne 
albo chronologiczne czynności, wykonywane przez dzięcioła, sójkę, trznadla, 
orzechówkę, gila:

Cisza… i tylko dzięcioł w suchy pień kołata, 
Albo wrzaśnie spłoszona sójka popielata, 
Albo trznadel zaćwierka, orzechówka świśnie, 
Lub gile się odezwą czerwone, jak wiśnie [9, s. 3].

Janka Łuczyna używa też porównania i epitetu kolorystycznego gile czerwone, 
jak wiśnie. Upodobnienie ptaków do owoców robi gili bardziej realistycznymi.

Adam Mickiewicz również za pomocą paralelizmu przedstawia ptaki, lecz w 
wiosennym lesie, dlatego jest ich więcej, niż w utworze Janki Łuczyny. Każda 
istota — derkacz, skowronek, orzeł, wróbel, jastrząb — też zachowuje się w typowy 
dla swojego gatunku sposób:

Tam derkacz wrzasnął z łąki, szukać go daremnie, 
Bo on szybuje w trawie jako szczupak w Niemnie; 
Tam ozwał się nad głową ranny wiosny dzwonek, 
Również głęboko w niebie schowany skowronek; 
Ówdzie orzeł szerokim skrzydłem przez obszary 
Zaszumiał, strasząc wróble, jak kometa cary; 
Zaś jastrząb, pod jasnymi wiszący błękity, 
Trzepie skrzydłem jak motyl na szpilce przybity, 
Aż ujrzawszy wśród łąki ptaka lub zająca, 
Runie nań z góry jako gwiazda spadająca [7, s. 47–48].

W poemacie Adama Mickiewicza jest więcej chwytów literackich. Poeta uży-
wa porównań: derkacz szybuje w trawie jako szczupak, jastrząb jak kometa cary, 
trzepie skrzydłem jak motyl na szpilce przybity, runie nań z góry jako gwiazda 
spadająca, metafory skowronek — ranny wiosny dzwonek. Upodobniając jastrzę-
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bia do obiektów kosmicznych, Adam Mickiewicz podkreśla szybkość jego lotu. 
Derkacz jest utożsamiany ze szczupakiem, aby ukazać jego giętkość i zgrabność. 
Skowronka poeta określa dzwonkiem wiosny, akcentując to, że jest on pierwszym 
wiosennym ptakiem.

W utworze Janki Łuczyny puszcza jawi się jako głęboka, bezgraniczna, tajem-
nicza, której nie da się do końca ani objąć, ani odgadnąć:

Lubiliśmy w dali 
W głębokiej puszczy brodzić [9, s. 66]. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Byłem ślepy na piękno, w które tajemnicza 
Oblekała mię puszcza… [9, s. 21].

Taki sam obraz puszczy tworzy Adam Mickiewicz. Poeta zadaje pytanie re-
toryczne:

Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy, 
Aż do samego środka, do jądra gęstwiny? [7, s. 134]

Na pytanie: czy ktoś poznał puszczę w całości? — odpowiedź brzmi: poznać 
puszczę można tylko od strony zewnętrznej:

Zna je ledwie po wierzchu, ich postać, ich lice: 
Lecz obce mu ich wnętrzne serca tajemnice; 
Wieść tylko albo bajka wie, co się w nich dzieje [7, s. 134].

Puszcza nie odkryje wewnętrznych tajemnic nikomu. Jest ona nieprzystępna 
i sama siebie chroni przed ludźmi, stawiając przeszkody i niebezpieczeństwa, 
których nikt nie pokona:

Bo gdybyś przeszedł bory i podszyte knieje, 
Trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód, korzeni, 
Obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni 
I siecią zielsk zarosłych, i kopcami mrowisk, 
Gniazdami os, szerszeniów, kłębami wężowisk. 
Gdybyś i te zapory zmógł nadludzkim męstwem, 
Dalej spotkać się z większym masz niebezpieczeństwem:  
Dalej co krok czyhają, niby wilcze doły, 
Małe jeziorka, trawą zarosłe na poły, 
Tak głębokie, że ludzie dna ich nie dośledzą… [7, s. 134].

W poematach Adama Mickiewicza i Janki Łuczyny opisywane okolice są mi-
krokosmosem i zamkniętą przestrzenią, którą łatwo jest ogarnąć sercem. Okolice 
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Soplicowa tworzą swój odrębny mały świat, który jest bardzo drogi i sprawia to, że 
bohater liryczny, znajdując się w nim fizycznie lub psychiczne, czuje się szczęśliwy: 

Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny! 
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny! [7, s. 417]

W utworze Janki Łuczyny poleska puszcza też jest izolowanym zakątkiem. 
Używająca apostrofy, poeta prosi puszczę, żeby ona o sobie opowiedziała, bo nikt 
jej nie zna lepiej od niej samej:

Czem że jesteś, o ciche, zapadłe Polesie, 
Z cząstką twej odrębności przechowanej w lesie? [9, s. 3]

Wspólne dla obu poematów jest stworzenie realistycznego obrazu polowania. 
W utworze Adama Mickiewicza jest wiele jaskrawych scen pogoni za zwierzętami. 
Sceny te odzwierciedlają szybkość akcji, chronologiczność działań myśliwych, 
psów i koni:

Gracz szarak! Skoro poczuł wszystkie charty w kupie 
Pstręk na prawo, koziołka, z nim w prawo psy głupie, 
A on znowu fajt w lewo, jak wytnie dwa susy, 
Psy za nim fajt na lewo: on w las, a mój Kusy 
Cap! [7, s. 33] 
. . . . . . . . . . . .  
Wszyscy pomimo zakazu 
W las pobiegli. Trzy strzelby huknęły od razu; 
Potem wciąż kanonada, aż głośniej nad strzały 
Ryknął niedźwiedź i echem napełnił las cały. 
Ryk okropny, boleści, wściekłości, rozpaczy; 
Za nim wrzask psów, krzyk strzelców, trąby dojeżdżaczy 
Grzmiały ze środka puszczy. Strzelcy — ci w las śpieszą, 
Tamci kurki odwodzą, a wszyscy się cieszą; 
Jeden Wojski w żałości, krzyczy, że chybiono. 
Strzelcy i obławnicy poszli jedną stroną 
Na przełaj źwierza, między ostępem i puszczą, 
A niedźwiedź, odstraszony psów i ludzi tłuszczą, 
Zwrócił się nazad w miejsca mniej pilnie strzeżone 
Ku polom, skąd już zeszły strzelcy rozstawione… [7, s. 138–139].

W utworze Janki Łuczyny nie ma opisu pogoni za zwierzętami. Lecz bohate-
rowie jego utworu polują częściej, co wynika z tytułu jego dzieła — «Akwarelki 
myśliwskie». Jankę Łuczynę najbardziej interesują uczucia i przeżycia, które 
opanowują bohatera lirycznego w czasie oczekiwania na zwierzę. Używając mo-
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nologu wewnętrznego, Janka Łuczyna przedstawia dynamikę stanu duszy bohatera, 
który znajduje się w przeczuciu spotkania ze zwierzęciem. Napięcie emocjonalne 
stopniowo zamienia się w spokój i znudzenie, i nagle znów pojawia się napięcie, 
które natychmiast osiąga szczyt, wywołany pojawieniem się zwierzęcia:

Z początku bardzo pilnie słuchałem, wpatrzony 
W oczeret na przestrzeni wielkiej rozrzucony, 
I, gdy czasem ptaszyna poruszała kity, 
Serce mi biło, stałem, jakby w ziemię wryty, 
I zdawało się nieraz z najmniejszym szelestem: 
Oto łoś już nadchodzi! — Nie! — znów w błędzie jestem! <…> 
Może z godzinę trwało to oczekiwanie 
I nudzić mię zaczęło [9, s. 10]. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Serce mi bije, piersi wznoszą się jak fala, 
Jeszcze chwilka, a ręce i nogi zadrżały: 
O kroków sto ode mnie stoi łoś wspaniały [9, s. 11].

W obu utworach opisywane jest polowanie na niedźwiedzia. Adam Mickiewicz 
bardzo realistycznie ukazuje zwierzę w ostatnich chwilach życia. Niedźwiedź jest 
już prawie nieruchomy, oblany krwią, przebity kulami i coraz słabszy:

Uciszono się z wolna i oczy gawiedzi 
Zwróciły się na wielki, świeży trup niedźwiedzi. 
Leżał krwią opryskany, kulami przeszyty,  
Piersiami w gęszczę trawy wplątany i wbity; 
Rozprzestrzenił szeroko przednie krzyżem łapy, 
Dyszał jeszcze, wylewał strumień krwi przez chrapy, 
Otwierał jeszcze oczy, lecz głowy nie ruszy… [7, s. 142].

Janka Łuczyna podaje krótki opis końca życia zwierzęcia, natomiast łączy go 
z ciekawym faktem, charakterystycznym dla przedstawiciela fauny: 

Przez noc całą czekałem, przyszedł o świtaniu. 
Gdy się bawił pod choją ze ścierwa ochłapą, 
Pociągnąłem pod ucho… Przeżegnał się łapą [9, s. 60].

Czynność niedźwiedzia jest wyjaśniona przez poetę w rękopisie poematu: 
«Niedźwiedź trafiony kulą w głowę śmiertelnie, rzeczywiście czasami chwyta 
się łapą za zranione miejsce, o czem myśliwi dla żartu powiadają: przeżegnał się 
łapą» [2].

W obu utworach natura jest dynamiczna, co jest skutkiem szybkiego ruchu 
poetyckiej wyobraźni. Przyroda oddziałowuje na twórców, wywołuje w ich sercach 
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rozmaite uczucia. Emocje, które przeżywał Adam Mickiewicz tworząc poemat, 
określił Henryk Biegeleisen: «Przyroda wywołuje w poecie swoją wspaniałością 
i wdziękiem — uczucia powagi, natchnienia, radości; przygnębia go smutkiem 
i tęsknotą, to znów podnosi i uspokaja. Pomimo odległości, zbliża się do niego, 
jak stała, wierna i troskliwa przyjaciółka. Tajemniczość podnosi w jego oczach 
urok; spokój niczym niezakłócony, wieczna jedność i zgoda z sobą wzbudzają w 
nim żal i tęsknotę za czasami dziecinnemi, gdy nie znał jeszcze, co walka rozumu, 
woli i uczucia» [3, s. 201].

Najczęściej Adam Mickiewicz i Janka Łuczyna używają następujących chwytów 
literackich: personifikacji, porównania, metafory, epitetu, paralelizmu — wszystko 
to tworzy plastyczne i wyraziste obrazy przyrody litewskiej (białoruskiej). Te 
środki artystyczne dają możliwość zwrócenia uwagi na najważniejsze właściwości 
każdego przedstawiciela flory i fauny, stworzenia u czytelnika najpełniejszego 
wrażenia, wywartego opisem przyrody.

Dominującym środkiem artystycznym w utworach jest personifikacja. Adam 
Mickiewicz na tyle często używa jej, że Julian Przyboś określił wykorzystanie 
tego chwytu jako nadmierne: «Ogromna większość krajobrazów nieba i ziemi 
jest ukształtowana według postaci i spraw ludzkich. Uosobienie tak dominuje i 
tak przenika styl opisów w “Panu Tadeuszu”, że można mówić o jego nadużyciu, 
o manierze personifikacyjnej» [11, s. 109].

Poemat «Akwarelki myśliwskie» został napisany około 50 lat później niż «Pan 
Tadeusz». Dlatego stosunek obu autorów do opisywanej natury trochę się różni. 
Adam Mickiewicz, jak to poeta romantyczny, idealizował i sakralizował przyrodę. 
Natura w jego utworze, oprócz tego, że jest tłem wydarzeń i samodzielnym bo-
haterem, jest też wyidealizowanym, ukształtowanym przez wieki terenem pobytu 
pewnego społeczeństwa — podkreśliła to Krystyna Poklewska:

«“Pan Tadeusz” jest pierwszym tekstem w naszej literaturze, w której pejzaż 
jest nie tylko tłem, ale przestrzenią życia dużej i nazwanej grupy ludzi, dla których 
wspólnota obszaru jest spoiwem najistotniejszym, zapewniającym trwanie wypra-
cowanych wspólnie treści świadomości i kultury, mimo osunięcia się fundamentu 
państwowości.

Owej nadniemeńskiej przestrzeni życia, znaku tego, co jest, w odróżnieniu od 
tego, co staje się i przechodzi, nadał Mickiewicz cechy odwiecznej, mitycznej, 
literackiej Arkadii, by tym silniej uwydatnić jej niewzruszone trwanie w czasie, 
jej nienaruszalną wartość wśród wartości przemijających» [10, s. 111].

W poemacie Janki Łuczyny — przedstawiciela epoki pozytywizmu — też jest 
idealizacja natury, lecz ona już współistnieje z podejściem realistycznym. Boha-
ter liryczny, polując na zwierzęta, uświadamia to, że zmniejszenie się ich liczby 
powoduje powstanie problemu ekologicznego:
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Od roku do roku 
Mniej, już nie mówię źwierza, a głuszców na toku, 
A przyjdzie czas, że kaczki nie będzie na świecie, 
Że na drozdy i dziątły będziem stawić siecie [9, s. 2].

Obraz przyrody w obu utworach pełni funkcje estetyczną i dydaktyczną. Poprzez 
cudowne opisy natury Adam Mickiewicz i Janka Łuczyna wywołują u czytelnika 
zamiłowanie do ojczystych krajobrazów oraz uczą dostrzegania i szacunku do 
piękna świata.
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