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Pan Tadeusz

 „[…] Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło,
Mniej silnie, ale szczerzej niż we dnie świeciło,

Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze
Na spoczynek powraca; już krąg promienisty

[…] Słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu;
Wtem zapadło do głębi; jeszcze przez konary

Błysnęło, jako świeca przez okiennic szpary, i zgasło.[…]”

                                                                                                      „[…] Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy,
U góry błękitnawy, na zachód różany;

Chmurki wróżą pogodę, lekkie i świecące,
[…] Na zachód obłok na kształt rąbkowych firanek,

Przejrzysty, sfałdowany, po wierzchu perłowy,
Po brzegach pozłacany, w głębi purpurowy,
Jeszcze blaskiem zachodu tlił się i rozżarzał,
Aż powoli pożółkniał, zbladnął i poszarzał:



Słońce spuściło głowę, obłok zasunęło
I raz ciepłym powiewem westchnąwszy – usnęło.[…]”

 Opis przyrody w utworze Adama Mickiewicza „ Pan Tadeusz” przedstawia ją  w sposób wyidealizowany, a wręcz sielankowy.  Podobnie jak w tekście Reymonta, 
Mickiewicz chciał podkreślić istotę przyrodę.  Jednak w tym wypadku ma ona charakter nostalgiczny. Ukazuje więzi między człowiekiem a naturą, która jest nieodłącznym 
elementem naszego życia.  Również nawiązuje do relacji międzyludzkich oraz przeżyć historycznych.
 Przyroda staje się źródłem wspomnień, ukojenia , spokoju, melancholii.  Pozwala odłączyć się od szarej codzienności.  Szereg metafor ilustrujące zachód słońca mają na celu
ukazać niewyobrażalne piękno ojczyzny.  Jego opis przedstawia jedność ludzkiego świata z przyrodą. Człowiek jest zależny od natury, nasze życie jest dostosowane do niej. 

Przyroda stanowi źródło wszelkich dóbr niezbędnych na co dzień. 

 Chłopi
 „[…]Południa były słoneczne, ale tak martwe i nieme, że poszumy lasów dochodziły głuchym szmerem i bełkot rzeki rozlegał się jak łkanie 
bolesne, […]
A smętek konania był w tych południach cichych, na pustych drogach leżało milczenie, a w odartych z liści sadach czaiła się głęboka 
melancholia żałości i trwoga zarazem.
I często, coraz częściej niebo powlekało się burymi chmurami, że już o letnim podwieczorku musiano schodzić z pól, bo mrok ogarniał świat…
[…]” 
„[…] Jesień szła coraz głębsza.
Blade dnie wlekły się przez puste, ogłuchłe pola i przymierały w lasach coraz cichsze, coraz bladsze […] A co świtanie – dzień wstawał leniwiej,
stężały od chłodu i cały w szronach i w bolesnej cichości ziemi zamierającej; słońce blade i ciężkie wykwitało z głębin[…]”
Zarówno opis przyrody w utworze „Chłopi”  Reymonta jak i cykle pór roku są metaforą. Jest to porównanie do ludzkich przeżyć i ich 
przemijaniu. Od przebudzenia aż po śmierć. Wiosna jest to początek ludzkiego istnienia ;lato stanowi jego rozkwit jest to pełnia życia ; jesień , 
czas melancholii, zastanowienia, nostalgii, powolnego przemijania (m.in. rzeka, uschnięte liście, zachód słońca) ukazuje człowieka 
zamyślonego , refleksyjnego, jest to przygotowanie do zimy ,która kończy cykl. Nawiązuje do przemijalności życia oraz świata, a także 
wszystkiego co się w nim znajduje.     
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