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Pożegnanie  adwokata Macieja Dubois 

 

Droga Zosiu,  Drogi Jacku, najbliżsi  członkowie Rodziny, dostojni uczestnicy  tej 

wyjątkowo smutnej uroczystości. 

 Tak licznie zgromadzeni, w asyście sztandarów polskiej adwokatury, żegnamy 

dziś  adwokata Macieja Dubois  -  Wielkiego Dziekana Rady Adwokackiej w 

Warszawie, Wiceprezesa NRA, sędziego Trybunału Stanu, jednego z 

najwybitniejszych polskich prawników, polskich adwokatów, serdecznego  

Kolegę  i Przyjaciela.  

 W Jego osobie żegnamy istotną cząstkę naszej polskiej historii, wielkiej 

legendy, która staje się także historią.  

W swoim bogatym życiu adwokat Maciej Dubois zajmował wiele stanowisk  

oraz  pełnił wiele funkcji samorządowych i publicznych , będąc jednoczenie 

znakomitym obrońcą w licznych  i ważnych procesach sądowych . Zostało to 

opisane i  przedstawione w wywiadach i artykułach prasowych, w książce pt. 

Adwokat. Rozmowa  o życiu w lepszych czasach  której współautorem jest 

znany pisarz,  historyk, eseista Michał Komar, a także  w bardzo licznych 

nekrologach i w dzisiejszych wystąpieniach. 

Jako jeden z  bliższych współpracowników i jak sądzę  przyjaciół  Dziekana 

Macieja Dubois, chciałbym zastanowić  się przede wszystkim nad tym jakim był 

On  Człowiekiem, jakim służył wartościom oraz dlaczego był,  jest i będzie  

uznawany, w  naszym środowisku ( i nie tylko), za niekwestionowany Autorytet.  

Macieja poznałem  w 1948 r. w gimnazjum im. Tadeusza Reytana,  którego obaj 

byliśmy uczniami. Gimnazjum to  mieściło  się wówczas w budynku  przy zbiegu 

ulic Rakowieckiej z Wiśniową w Warszawie.  Ostatni raz widziałem się z 

Maciejem   przed około trzema - dwoma tygodniami, kiedy to  wraz  żoną 

odwiedziliśmy Go w Centrum Rehabilitacji przy ul. Mazowieckiej.  

Na przestrzeni tych niemal 70 lat naszej znajomości jawi mi się,  jako człowiek 

wewnętrznie ciepły, otwarty na innych, serdeczny i lojalny.  

Kochał życie takie jakie jest  we wszystkich jego przejawach.  Miał naturalną  

ciekawość poznawania świata, którą realizował poprzez liczne podróże, 
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najchętniej w towarzystwie miłych ludzi podzielających Jego pasje.                               

Zimą  - śnieg, narty, góry  - góry coraz wyższe i trudniejsze. Latem -  woda, 

pływanie i żeglowanie.   

Duże, otwarte przestrzenie symbolizujące wolność, niezależność, 

nieskończoność. 

Lubił  interesujące książki i dobrą muzykę. Na spotkaniach towarzyskich zawsze 

inicjował śpiewanie pieśni harcerskich, żołnierskich i patriotycznych.  

Maciej był człowiekiem całkowicie nowoczesnym w myśleniu i 

wykorzystywaniu najnowszych osiągnięć technicznych. 

 Jako jeden z pierwszych adwokatów zaczął posługiwać się komputerem, 

telefonem komórkowym i innymi nośnikami elektronicznymi. Korzystał z 

Internetu.  

Dlatego też m.in.  tak dobrze nawiązywał kontakty z młodzieżą adwokacką – 

aplikantami adwokackimi i młodymi adwokatami., którzy stanowili i mają 

stanowić o przyszłości naszego zawodu. Pamiętam Jego znakomite wystąpienia 

w czasie składania ślubowania przez aplikantów i adwokatów, w których 

odwołując się do zaszłości historycznych  mówił o zadaniach i obowiązkach, 

które mieli realizować. Szczególnego znaczenia nabierały one w okresie stanu 

wojennego, kiedy to należało z  całą mocą i przekonaniem, odważnie walczyć o 

prawa i wolności obywatelskie, o prawa człowieka. 

Dziekan Maciej Dubois był najlepszym dziekanem na bardzo trudne dla 

adwokatury,  wymiaru sprawiedliwości  i  społeczeństwa czasy 

 Odwołując się do przesłanek teologicznych można powiedzieć, że był 

obdarzony szczególnymi darami – darem rozumu i umiejętności rozpoznania 

tego co ważne i wartościowe, darem odwagi i stanowczości  oraz darem dobrej 

rady. 

Był po prostu mądrym człowiekiem, który stanowczo  i odpowiedzialnie 

przedstawiał nasz adwokacki  system wartości i umiejętnie go bronił.  

Po każdym ataku ówczesnej władzy   na nasze środowiskowo zawodowe czy 

indywidualnie na jakąś osobę wykonującą zawód adwokata, a nawet sędziego 

czy  prokuratora – byliśmy przekonani, że nasz Dziekan będzie przed tą władzą 
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reprezentował interesy naszego  środowiska a nie interesy władzy w tym 

środowisku. Naszych nadziei i oczekiwań                                    

  Dzięki takiej postawie, mądrości i odwadze Dziekana Macieja Dubois, udało się 

uchronić wiele osób przed niebezpiecznymi konsekwencjami  oraz udało się  

doprowadzić do uchwalenia nowej, demokratycznej ustawy Prawo o 

adwokaturze.   

Dziękujemy Ci  Wielki Dziekanie za tę mądrość i przenikliwość. 

Maciej Dubois  jako Dziekan i członek Naczelnej Rady Adwokackiej  z pełny 

poświęceniem i przekonaniem bronił poglądu, że adwokatura oparta jest na 

pięciu  podstawowych filarach: - na niezależnym, suwerennym samorządzie 

zawodowym; - na tajemnicy zawodowej adwokata; - na wolności słowa w 

piśmie i mowie; - na własnym sądownictwie dyscyplinarnym; - na etyce i 

zasadach wykonywania zawodu uchwalonych przez samorząd adwokacki.                                          

Żegnając najwybitniejszego przedstawiciela naszego zawodu  pamiętajmy o 

tych filarach bez zachowania, których  Adwokatura straci swoje społeczne 

znaczenie. Warto bronić takiego stanowiska w każdych warunkach,                                   

w momencie jego zagrożenia,  niezależnie od ewentualnych konsekwencji. 

Pojęcie „Adwokatura” w rozumieniu Dziekana Macieja Dubois ma ścisły, wręcz 

nierozerwalny, związek z pojęciem „Sprawiedliwość”. Powołując się na 

Arystotelesa uważał, że   po słowie „sprawiedliwość ”  należy dodawać słowo  

„prawość”, które oznacza sprawiedliwość nieobjętą przepisami prawa.  Jeśli  

zatem prawo jest niesprawiedliwe sędzia, jeśli prawy, musi sądzić prawo. W 

przyjęciu takiej postawy ma sędziemu pomóc adwokat występujący w  

konkretnym postępowaniu  a Adwokatura jako struktura współdziałająca w 

ochronie praw i wolności obywatelskich. 

 I jeszcze kolejna,  cenna myśl Pana Dziekana:  …. Ktoś, , kto w imię wartości 

absolutnych domaga się użycia środków moralnie wątpliwych , musi zdawać 

sobie sprawę z następstw takiego działania  i wywołanych przezeń skutków   

ubocznych” . I ta myśl  jest ciągle i dramatycznie aktualna.  

Adwokat Maciej Dubois szczególne znaczenie przypisywał konstytucyjnemu ,                   

szerzej ogólnoludzkiemu, prawu do obrony każdej osoby znajdującej się 

potrzebie i szczególnej odpowiedzialności adwokata mającego prawo to 
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zapewnić. „Uważałem, uważam i będę uważał - mówił i pisał -  że każdy 

człowiek znajdujący się w sytuacji podejrzanego  czy oskarżonego ma prawo 

do obrony i obowiązkiem adwokata jest mu tę pomoc świadczyć bez względu 

na charakter przestępstwa . Odmowa byłaby świadectwem tchórzostwa ….. 

Adwokat nie powinien robić niczego, co zmniejszy jego szacunek do samego 

siebie….”. To ważne wyznanie, o bogatym humanistycznym przekazie, 

wypowiedziane przez doświadczonego obrońcę praw człowieka,  warto 

zapamiętać i głęboko przemyśleć. 

Tak się od bardzo dawna układa, że kiedy wymienia się nazwisko „Maciej 

Dubois” natychmiast pojawiają się w niezliczonej liczbie przypadków 

przymiotniki, o najwyższej skali stopniowania. Przymiotniki te w powiązaniu   

rzeczownikami osobowymi  w pełni  charakteryzują Jego działalność zawodową, 

samorządową i społeczno – publiczną oraz  Jego cechy charakteru i osobowości. 

Pojawiają się zatem  takie określenia jak  : znakomity adwokat, wspaniały 

obrońca, najwybitniejszy  działacz polskiej palestry, wytrwały obrońca praw 

jednostki, wyznaczający zawodowe standardy a także przyjacielski, serdeczny, 

kochany, towarzyski, niezastąpiony, prawy, szlachetny otwarty, tolerancyjny, 

odważny, pryncypialny w sprawach zasadniczych, najlepszy mąż, ojciec, dziadek 

i teść . 

Te wszystkie przymioty  pozwalają na stwierdzenie, że Adwokat, Dziekan Maciej 

Dubois dobrze zasłużył się polskiej adwokaturze, polskiemu społeczeństwu, 

swojej Rodzinie i nam swoim przyjaciołom.  

Wielki Dziekanie,  Drogi Przyjacielu, Kochany Macieju  -  spoczywaj w spokoju.               

Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i naszej życzliwej pamięci.  

Na trwałe wpisałeś się na karty historii polskiej Adwokatury.  

 

                                                                       ŻEGNAJ 

 

 


