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François Naville , czyli
historia jednego podpisu…

Podpis prof. François Naville’a pod końcowym protokołem Międzynarodowej Komisji Katyńskiej –
1943r.
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Kiedy w kwietniu 1940r. odkryto masowe groby oficerów polskich w Katyniu
koło Smoleńska, Polska zwróciła się do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego
Krzyża – MKCK (CICR – Comité International de la Croix Rouge) z prośbą o
zbadanie tej sprawy. MKCK odmówił z powodu braku zgody ze strony Rosji
Sowieckiej, czyli jednej z zainteresowanych stron.
W związku z powyższym, niemieckie wladze zorganizowaly ad hoc komisję
śledczą. Przy rekrutacji do tej komisji szukano lekarzy, którzy mogliby nadać jej
wiarygodność zarówno pod względem fachowym, jako uznani specjaliści medycyny
sądowej, jak i politycznym, jako obywatele krajów znajdujących się poza sferą władzy
niemieckiej.
W skomplikowanej sytuacji wojennej, zaproszenie do pracy w komisji przyjął
François Naville, szwajcarski profesor medycyny sądowej. Wyjechal prywatnie, bez
oficjalnego poparcia ani szwajcarskich władz federalnych, ani Czerwonego Krzyża.
Jak się dowiedział już na miejscu w Katyniu, był jedynym prawdziwie neutralnym
członkiem komisji.
Jego podpis był na wagę złota…
Komisja stwierdziła, że mord musiał nastąpić w marcu i kwietniu 1940 roku. W
tym okresie tereny w okolicach Katynia znajdowały się pod kontrolą ZSRR. Było więc
oczywiste kto ponosi odpowiedzialność za zamordowanie tysięcy polskich oficerów.

Po drugiej wojnie światowej, aż do końca swoich dni, profesor Naville byl
atakowany z rożnych stron za zaakceptowanie udziału w Komisji Katyńskiej, rownież
przez Szwajcarską Partię Pracy (komunistyczną) , która twierdziła, ze mordu
dokonali Niemcy. Domagano się, aby podpis zniknął z dokumentu końcowego i aby
profesor odwołał swoje świadectwo prawdzie...
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Profesor Naville nigdy tego nie zrobił, przeciwnie , w latach pięcdziesiątych
potwierdził w pełni opis stanu rzeczy z kwietnia 1943 r. przed komisją śledczą Izby
Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rownież rząd szwajcarskiego
kantonu genewskiego stwierdził, że honorowe zachowanie profesora Naville’a i jego
dążenie do zgłębienia prawdy odpowiada naukowemu i moralnemu pojmowaniu
wartości w takim kraju jak Szwajcaria. Bezcenny podpis profesora Naville’a
przetrwal...
Dzięki uczciwości, odwadze i niezłomnosci takich ludzi jak profesor Naville
mogliśmy poznać prawdę o katyńskiej masakrze .
Ten akt odwagi i nieocenionej przysługi, jaką wyświadczył profesor Naville
narodowi polskiemu, a szczególnie pamięci tysięcy oficerów polskich okrutnie
zamordowanych, został uhonorowany przez niepodległą Polskę.
W roku 2007 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył
pośmiertnie profesora François Naville’a Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej.

Biografia
François Naville, urodzony 14 czerwca 1883 r., wywodzi się ze
szwajcarskiego miasteczka Neuchâtel, znajdującego się we francuskiej części kraju.
Pochodzi on z rodziny, która zarówno historycznie jak i politycznie wpływała na
rozwój miasta Genewy, gdyż rodzina należy do burżuazji genewskiej od roku 1506.
François, syn nauczyciela Adrien'a Naville i Violette de domo Bonnard, zdał maturę w
Genewie w 1901 roku, a następnie studiował medycynę w Paryżu i w Genewie; tytuł
doktora medycyny uzyskał w 1910 r. Dwa lata później został docentem neurologii, w
1928 r. profesorem medycyny sądowej, a w 1934 r. dyrektorem Instytutu Medycyny
Sądowej na Uniwersytecie w Genewie. W latach 1930-1932 piastowal stanowisko
prezesa
Société Suisse de Neurologie (Szwajcarskiego Stowarzyszenia
Neurologicznego), a od 1948 r. do 1950 r. byl dziekanem Wydzialu Medycznego
Uniwersytetu Genewskiego. Podczas służby w armii, profesor François Naville
awansował do stopnia podpułkownika. Od 1938 r. do 1941 r. był także głównym
lekarzem straży granicznej. W 1943 r. wziął udział w pracach Komisji
Międzynarodowej w Katyniu. Zmarł w wieku 85 lat 13 kwietnia 1968 roku w Genewie,
bardzo pięknie, obcinając róże w swoim ogrodzie...
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