Zofia Nałkowska „Granica” - Walerian
Ziembiewicz jako ojciec. Charakterystyka
Walerian Ziembiewicz to ojciec Zenona, zarządca dworku w Boleborzy.
Jest on jednak złym gospodarzem. Zarządza majątkiem niedbale,
można odnieść wrażenie, że ktoś go do tego zmusza, gdyż sam nie
wykazuje chęci jakiegokolwiek gospodarowania. Jedyne, co robi, to
pilnuje ludzi, aby niczego nie ukradli. Zdarzało się, że bił pracowników.
Poza tym często chodzi polować na ptaki. Nawet prowadzenie
rachunków zrzuca na barki żony. Nie jest dobrym mężem. Nawiązuje
liczne romanse, a kiedy żona się o tym dowiaduje, udaje skruszonego i
błaga ją o wybaczenie. Wykorzystuje jej dobroć wiedząc, że ta zawsze
mu wybaczy. Lubi być chwalony, dlatego często robi to sam, np. kiedy
zreperuje coś w domu.
Nie dostrzega złej sytuacji gospodarczej w rodzinie. Myśli, że wszystko
jest w jak najlepszym porządku, podczas gdy dworek utracił swoją
niezależność i dobre imię ze względu na złe posunięcia Waleriana. Jest
zamknięty na wszystko, co nowe, unika wprowadzania korzystniejszych
metod do zarządzania, ponieważ uznaje tylko to, co spełniało swą rolę
dawno. Gdy brakuje pieniędzy na wypłaty dla pracowników, nie
dostrzega tego. Zatrudnia jednak chłopca, który w zasadzie nie robi nic
pożytecznego – czyści buty. Walerian jednak nie uważa tego za
wyrzucanie pieniędzy w błoto, myśli, że świadczy to o jego zamożności.
Ponadto szczyci się herbem swojego rodu i fałszywie uznaje się za
patriotę.
Na starość dotknęły go choroby. Musiał rzucić palenie i picie, które
towarzyszyło mu praktycznie przez całe dorosłe życie. Z tego powodu
zaczął zastępować używki dobrym jedzeniem, co spowodowało, że utył
i ostatecznie zmarł.
Zenon wstydził się swojego ojca. Uważał, że jego brak wykształcenia i
sposób zarządzania dworkiem stanowi o jego głupocie. Nigdy nie miał
dobrego kontaktu z ojcem, ale starał się okazywać mu szacunek.
Zastanawiające jest to, iż brzydził się jego cudzołóstwem, sam jednak w

swoim życiu dopuścił się tego samego. Mimowolnie przejął od swojego
ojca niektóre jego nawyki. Walerian był twardym konserwatystą, który
nie widział swoich błędów. Był wręcz przekonany o tym, że działa
dobrze i z pomysłem. Nie przejmował się swoją dawną porażką, kiedy
to zaprzepaścił majątek swój i żony. Był człowiekiem, który żył według
własnych wyobrażeń w świecie, który go przerastał.

