
Maciej Boryna - charakterystyka postaci
Czyli Maciej Boryna jest to 58- letni wdowiec. Jest on najbogatszym gospodarzem w Lipcach. Razem z wójtem i księdzem często podejmuje decyzje które dotyczą wsi. Ma czworo dzieci: dwóch synów: Antka i Grzele i dwie córki: Józie i Magdę. Mimo tego, że właśnie nie jest ani wójtem, ani sołtysem to przez jego bogactwo i ziemie jaką posiada żądzi całą wsią i gromadą a chłopi potrzebowali właśnie takiego silnego przywódcy jak on który jest zdecydowany i mógłby decydować o ważnych sprawach we wsi.
Można zauważyć że Boryna dla parobków jest bardzo surowy i wymagający, widzimy to np w sytuacji z Kubą Sochą- gdzie Kuba nielegalnie kłusuje i sprzedaje zabite kuropatwy księdzu, który płaci bardzo mało, natomiast więcej pieniędzy obiecuje mu karczmarz. Kuba musi sie dopominać u Macieja o zapłatę i ubrania natomiast on jest bardzo stanowczy co do swoich pracowników. Kolejną sytuacją właśnie  gdzie widac surową postawe gospodarza jest zdarzenie gdzie podczas jego nieobecności w domu umiera jego krowa, za co obwinia Witka i go bije. Antka i Hanke też traktuje źle , jak parobków, twierdzi że Hanka wniosła tylko trzy morgi piachu i nic więcej na co ona odpowiada mu że on nawet tyle nie dał Antkowi. 
W późniejszej części książki Maciej postanawia ożenić się z Jagną Paczesiówną- młodą i najpiękniejszą dziewczyną w Lipcach. Patrzy na nią nie jak na kobietę delikatną czy godną uwielbienia- jest ona dla niego raczej kolejną osobą do pomaganiu w gospodarstwie aby je utrzymać, .......podziwia jej siłę  uważa że będzie dobra gospodynią natomiast jest on nieszczęśliwy w tym małżeństwie- denerwuje się, wpada w furię kiedy Antek obraża Jagne, wie że zdradza go ze swoim synem, natomiast Antek zarzuca ojcu że ich ziemie po matce daje kobiecie, która ma niezbyt dobra opinię we wsi, i mówi mu tez to że nie liczy się ze zdaniem swoich dzieci. Jest także skory do bójki- czyli bił się z Antkiem o to co on powiedział o Jagnie.  Boi się, że jeśli przepisze ziemie dzieciom to mogą go wyrzucić, a on nie chce byc na ich utrzymaniu, poza tym nie chce on się rozstawac z władza jaką posiada. 
Jest najbogatszy we wsi więc z jego zdaniem muszą się liczyc inni mieszkańcy. Jest bezwzględny i nie rozczula się nad losem biedoty. Z racji tego, że Boryna był zamożny, na swoje wesele zaprasza samych bogatych chłopów i gospodarzy i on tam powiedział że ,,Nie dla psa kiełbasa, nie dla prosiąt miód''- czyli właśnie na jego weselu bawią się sami bogaci ludzie a nie biedota. 
Dla Boryny bardzo ważna była pracowitość dlatego kiedy widzi że Hanka zmienila swoje nastawienie do pracy i pomaga mu podczas jego choroby to zaczyna jej ufać, widzi w niej dobrą gospodynię, widzi że się zmieniła i daje sobie radę i przekazuje opiekę nad gospodarstwem.
 Jest też  konsekwentny i porywczy, widzimy to np podczas kłótni Macieja z Antkiem którzy kłócili sie o ziemie. Boryna w posiadaniu ziemi widzi także ogromne korzyści, czyli im więcej ziemi posiadał tym miał  lepszą pozycję w gromadzię i wiekszy szacunek mieszkańców. Można powiedzieć że darzy ziemię uwielbieniem, fizyczną miłością co pokazyje nam właśnie scena śmierci bohatera jak wiosną idzie na pole z i dokonuje symbolicznego siewu, po czym umiera. 
Można powiedzieć że Maciej Boryna jest archetypem nieformalnego przywódcy który prowadzi społeczność.

