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II. Noel Field e a emigração comunista em França e na Suíça 
 
Irei basear-me principalmente no livro de Wolfgang Kiessling para responder às 

perguntas anteriores. Na verdade isto exige que se diga alguma coisa sobre o autor e 
sobre as razões que o levaram a escrever este livro. Trata-se de um documento em defesa 
de Noel Field e de todos os que foram acusados, condenados ou sujeitos a processos de 
investigação nos países socialistas devido aos contactos que mantiveram com ele e com o 
seu irmão, Hermann Field, e é simultaneamente um libelo acusatório contra os 
acusadores nesses processos. 
 
 
1. Os processos contra Rajk e Slánsky e o papel de Noel e Hermann Field 

 
O primeiro destes processos foi o de Rajk, na Hungria, em Setembro de 1949, o 

segundo foi o processo de Kostov, na Bulgária, em Novembro/Dezembro de 1949, e o 
terceiro o de Slánsky, na Checoslováquia, em Novembro de 1952. Seguiram-se os 
processos de investigação realizados na RDA pela Comissão Central de Controlo do 
Partido (CCCP) do SED contra camaradas que tinham tido contactos na emigração com 
Noel ou Hermann Field. De seguida algumas informações sobre estes processos. 

No processo Rajk, o arguido Dr. Tibor Szönyi declarou o seguinte: “Estabeleci 
contacto com os serviços secretos americanos no Outono de 1944 na Suíça. Durante a 
guerra permaneci na Suíça onde estava desde o final de 1938 como emigrante político. 
Durante a guerra havia na Suíça um elevado número de emigrantes políticos, 
praticamente de todos os países da Europa Central e de Leste, incluindo também 
grupos de comunistas esquerdistas. Logo no primeiro ano da guerra, os órgãos dos 
serviços secretos de Inglaterra, e principalmente dos EUA, tinham grande actividade 
entre os emigrantes políticos de esquerda. A central europeia dos serviços secretos 
estratégico-militares americanos, o chamado Office of Strategie Services (OSS) estava 
instalada na Suíça, cujo director europeu era Allan Dulles. Oficialmente Allan Dulles 
era membro da embaixada americana em Berna. Na realidade era o director europeu 



 2 

do OSS. Perto do final da guerra, durante o último ano, quando já era perceptível que 
uma parte dos países da Europa Oriental e Central seria libertada pelas tropas 
soviéticas, os serviços secretos americanos e o seu director Allan Dulles colocaram no 
centro da sua actividade a tarefa de recrutar espiões nos grupos de emigrantes 
políticos, nomeadamente nos grupos de comunistas esquerdistas, com o objectivo de os 
colocar nestas regiões libertadas pela União Soviética para minarem o trabalho dos 
partidos comunistas. No âmbito desta actividade também estabeleci contactos com a 
organização de espionagem americana. O principal colaborador de Allan Dulles neste 
trabalho, isto é, no recrutamento de espiões entre os emigrantes políticos era Noel H. 
Field que, na Suíça, era oficialmente director de uma organização de assistência 
americana, a organização unitária Unitarian Service Comitee, mas que na realidade 
era um estreito colaborador de Dulles na organização da espionagem. Enquanto 
director daquela organização, a sua tarefa consistia em ajudar economicamente os 
emigrantes políticos, e assim estabelecer uma ligação e laços de amizade, assim como 
de desenvolver iniciativas de recrutamento para a organização de espionagem 
americana».1 No processo Slánsky, o acusado Ludvik Frejka declarou: «A minha culpa 
consiste ainda em ter (…) estabelecido contactos durante a II Guerra Mundial (…) com 
o importante espião americano Hermann Field. Nessa altura, Field era um dos 
dirigentes do chamado Trust Fund em Londres, que os imperialistas anglo-americanos 
tinham fundado sob a capa do apoio aos emigrantes. Na realidade este Trust Fund era 
um importante centro das organizações anglo-americanas de espionagem.»2 

 
 

2. A tomada de posição do SED sobre Noel e Hermann Field 
 
Depois dos dois primeiros processos, o CC do SED e a sua Comissão Central de 

Controlo publicaram, a 24 de Agosto de 1950, a «Declaração sobre as ligações de antigos 
emigrantes políticos alemães com o director do Unitarian Service Comittee, Noel H. 
Field».3 Neste documento de 20 páginas faz-se uma descrição muito pormenorizada dos 
resultados das investigações até aí realizadas sobre as ligações dos emigrantes 
comunistas alemães com Noel Field. Na declaração, entre outras coisas, afirma-se: «Os 
processos contra Rajk e Kostov (…) na Hungria e na Bulgária apresentaram um 
conjunto de provas de que os serviços secretos britânicos e americanos, já durante a II 
Guerra Mundial, tinham colocado uma série de agentes no movimento operário 
clandestino. Antecipando a inevitável derrota da Alemanha de Hitler na frente 
germano-soviética e face à crescente influência da União Soviética, os seus esforços 
dirigiram-se principalmente para a desagregação dos partidos comunistas.» (p. 71) 
Noutra passagem afirma-se: «O nosso partido desconhecia que uma série de camaradas 
alemães, que viviam na emigração na Suíça ou em França, tinham tido relações com o 

                                                      
1 Lazslo Rajk und Komplicen, Berlim, 1949, p. 181 e seg. 
2 Prozess gegen die Leitung des staatsfeindlichen Verschwörerzentrums mit Rudol Slansky 

an der Spitze, Praga, 1953, p. 281. 
3 In: Hermann Matern, Über die Durchführung des Beschlusses des ZK der SED “Lehren aus 

dem Prozess gegen das Verschwörerzentrum Slansky”, Berlim, 1953, p. 71-90. Os factos descritos 
nesta declaração também se encontram no livro de Kiessling nas páginas indicadas entre 
parênteses. 
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referido Noel H. Field. Era por isso necessário investigar o carácter dessas relações.» 
(p. 72) 

De seguida expõe-se muito detalhadamente a história das relações de Noel Field com 
os antifascistas alemães. Na introdução diz-se: «Noel Field, referido no processo Rajk, 
tornou-se conhecido pela primeira vez no fim da guerra civil espanhola. Funcionário do 
Departamento de Estado dos EUA, pertencia à Comissão Militar Internacional da 
Aliança dos Povos, que, no final de 1938, em Bisaura del Ter, registava os membros das 
Brigadas Internacionais que não podiam regressar aos seus países dominados pelo 
fascismo. (cf. Kiessling, p. 29 e segs.) Oficialmente o registo era justificado com a 
evacuação destes brigadistas para países democráticos, se bem que a Aliança dos 
Povos, fiel à política de não ingerência em relação a Franco, não pensasse sequer em 
cumprir essa promessa. Na verdade este registo tinha como único objectivo conseguir 
uma lista completa dos nomes dos brigadistas para as organizações de espionagem 
imperialistas. Depois do fim da luta em Espanha, a Comissão ainda continuou em parte 
o seu trabalho nos campos franceses de Argelès sur Mer e St. Cyprien. Nesta altura 
tinha a sua sede em Perpignan, as folhas de registo têm a assinatura original de Noel 
H. Field. Simultaneamente, o seu irmão Hermann Field participava na evacuação dos 
emigrantes alemães e checoslovacos da República Checa para Inglaterra. (Kiessling, p. 
33 e seg.) Desta forma o OSS americano e o Intelligence Service britânico conseguiram 
inúmeros elementos pessoais sobre a emigração antifascista, condição prévia 
indispensável às suas actividades. 

No Outono de 1939, Hermann Field estabeleceu contacto entre o seu irmão Noel e o 
membro do Partido Comunista da Suíça Sally Liebermann, em Zurique. (Kiessling, 
pp.34/35). Comunistas alemães emigrantes frequentavam a casa de Liebermann. Noel 
H. Field conseguiu aqui a sua primeira penetração na emigração política alemã, ao 
iniciar uma ligação firme e permanente com Bruno Goldhammer. 

A sua infiltração nos diferentes grupos políticos emigrantes processou-se sempre da 
mesma forma. Onde quer que aparecesse, sabia vestir o casaco de amigo dos 
antifascistas perseguidos. Algumas parcas considerações sobre a sua pretensa grande 
ajuda aos brigadistas permitiam-lhe de imediato fazer amigos.» (p. 72 e seg.) 

«Simultaneamente Field estabeleceu contacto com o líder do PC da Suíça, Hofmaier, 
posteriormente excluído por ser trotskista. A Suíça, país neutral, era uma excelente 
base de apoio para os órgãos de espionagem dos países imperialistas disfarçados em 
inúmeras organizações de ajuda. Field aparece como director do Unitarian Service 
Comittee americano para Suíça e França a partir de 1940 (Kiessling, p. 38). Entre 
Fevereiro de 1941 e a ocupação do Sul da França em Novembro de 1942, manteve um 
escritório desta organização em Marselha, na Rua Fortune, n.º 15. A sua sede era já 
nesta altura em Genebra, no escritório do International Emigration Service, dirigido 
pela Sra. Berta Hohermut (…) Depois da ocupação do Sul de França, transferiu-se 
oficialmente para aqui.» (p. 74). (Kiessling, p. 87) 

«Noel H. Field (…) colocou Bruno Goldhammer em contacto com o Dr. Tibor Szönyi, 
que trabalhava no Charité em Zurique sob o nome de Dr. Hoffmann. (Kiessling, p. 91). 
(…) Por incumbência de Field, Tibor Szönyi divulgou a teoria de Browder entre o grupo 
de emigrantes austríacos.» (p. 82). (Kiessling, p. 107) «A cooperação entre Noel H. Field 
e os emigrantes alemães já tinha características anti-soviéticas no final de 1944. A 19 de 
Abril de 1944, na Conferência Sobre Trabalho Social, a já citada aliada de Field, Berta 
Hohermuth, fez um discurso sobre “A ajuda suíça depois da guerra aos países 
destruídos”. (Kiessling, p.113 e segs.) Acusou a União Soviética dos mesmos crimes que o 



 4 

fascismo alemão, descrevendo a situação de miséria das pessoas deslocadas em 
consequência da guerra. O discurso tinha como objectivo apelar à participação no 
curso de formação de assistente social. No final de 1944, Field organizou um destes 
cursos, que teve início em Fevereiro de 1945. Apesar de ser conhecido o programa anti-
soviético da “Ajuda suíça depois da guerra aos países destruídos”, Bruno Goldhammer e 
a sua mulher, assim como Hans Teubner participaram no curso.» (p.84) 

Depois do processo Slánsky, o CC do SED aprovou, a 20 de Dezembro de 1952, uma 
segunda resolução, «Ensinamentos do processo contra o centro de conspiradores 
Slánsky», e na 13ª Reunião do CC do SED, que se realizou a 13 e 14 de Maio, Hermann 
Matern apresentou o relatório «Sobre a aplicação da Resolução do CC do SED 
“Ensinamentos do processo contra o centro de conspiradores Slánsky”», a propósito do 
foi também adoptada uma resolução em 14 de Maio. Nesta resolução afirma-se: «Muitos 
camaradas na emigração tiveram contactos com organizações de espionagem 
disfarçadas de organizações humanitárias. Naturalmente, isto não significa que estes 
membros do Partido se tenham por isso tornado inimigos. Contudo, onde quer se 
manifeste trabalho inimigo na actividade de membros do Partido depois de 1945, 
impõe-se examinar criteriosamente todos os pontos de contacto do passado.» (Matern, 
p.42) 

Na resolução de 20 de Dezembro de 1952 descrevem-se tentativas de Field de manter 
antigas relações na zona de ocupação soviética depois da vitória sobre o fascismo. Sobre 
isto, entre outros, diz-se: «Tentou diversas vezes obter listas de vítimas do fascismo e 
dirigiu-se com esse fim ao secretariado central do SED. Como porém foi aí recusado, 
estabeleceu, através de telefonemas falsos, uma ligação com a Comissão Central 
berlinense das vítimas do fascismo, onde na verdade conseguiu, depois de várias 
conversas, uma lista com 25 nomes. As suas relações pessoais directas e por 
correspondência, em Berlim e noutros locais da Alemanha, duraram até à Primavera 
de 1949. Fez várias tentativas para colocar Erika Glaser na Universidade de Leipzig. 
Em 1948 teve longas conversas com Leo Bauer, que depois tentou ajudar activamente 
Field, Erika Glaser e o seu marido Bob Wallach, também um oficial do OSS, a arranjar 
colocação na então zona de ocupação soviética. Paul Merker também fez esforços no 
mesmo sentido, tendo proposto, em 1948, Noel H. Field para professor de Política 
Externa na Universidade de Leipzig.» (p. 86) 

«Das investigações resultou que uma série de ex-emigrantes do Partido não 
contribuíram para esclarecer completamente as situações (…) Depois do processo Rajk, 
não deram nenhuma informação ao Partido sobre as suas relações com Noel H. Field, e 
foi preciso exortá-los a fazerem-no.» (p. 87) 

Algumas confirmações impressionantes disto estão no livro de Kiessling (p. 27-28): 
«As memórias (de Paul Merker) existentes no arquivo do Partido não têm valor no que 
diz respeito a Noel Field. Falando claro, quando Merker escreveu as suas memórias 
para o arquivo do Partido, entre 1965 e 1968, declarou-me em acta o que até aí tinha 
silenciado.» Eis a explicação desculpabilizante de Kiessling deste acontecimento: Merker 
pôde «então opor às mentiras dos inquiridores, cuja missão consistia em entregá-lo ao 
carrasco, a sua própria mentira.» 

Mas nessa época tratava-se de saber com clareza até que ponto os serviços secretos 
imperialistas tinham conseguido infiltrar os partidos comunistas e conseguido apoios aí. 
Quem não se tivesse tornado um desses pontos de apoio, enquanto comunista só podia 
ter o mesmo interesse do seu inquiridor, ou seja, desmascarar todas as possíveis 
infiltrações do adversário imperialista! Mas continuemos com Kiessling. Sobre o 
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comportamento do camarada Hans Teubner, colaborador estreito de Paul Merker e Noel 
Field na Suíça, e segundo Kiessling um admirador de Browder (p. 232), que não só 
concordava plenamente com a já citada perspectiva revisionista e anti-soviética como a 
divulgava entre os emigrantes comunistas, o autor afirma: «Estranho que Teubner, 
depois do regresso do exílio tenha procurado dissimular, nos seus documentos pessoais 
e também no seu livro em 1975, a sua estadia de um ano e meio em Brissago e tentado 
criar a impressão que tinha ido com os outros de Gordola para Bassecourt. Até levou a 
Comissão Central de Controlo do Partido (CCCP) para esta pista em 4 de Outubro de 
1949. (…) Esta informação falsa encontra-se também na literatura internacional. 
Teubner, que afirmava nunca ter tido segredos para o Partido e considerava a lealdade 
ao Partido como a lei fundamental de um militante, declarou a 8 de Junho de 1950 
perante a CCCP: “Rejeitámos Browder de imediato. Não houve grandes discussões 
entre nós”. (p. 232) (…) Houve uma cooperação proveitosa entre Teubner e Field. 
Perdeu-se a sua correspondência entre 1943 e 1944. (Perdeu-se??): «Em 1949, quando 
ficou em dificuldades, Teubner destruiu as cartas de Field. No seu livro de 1975 sobre o 
exílio na Suíça, ambos nunca se encontram em nenhuma situação. O americano é 
simplesmente referido como correio entre Bertz e Merker e descrito nas suas funções 
caritativas» (p. 234). E por fim ainda isto: «À pergunta quando (Teubner) encontrou 
Field pela primeira vez, respondeu desde o início e manteve [o seguinte]: ”Na Sozialen 
Frauenschule [Escola Social de Mulheres] em Zurique”, (…) isto é, nunca antes de 
Janeiro de 1945, depois de o trabalho entre os comunistas alemães, preparado por Field 
e representantes da missão americana em Berna, já ter arrancado – tendo também o 
serviço de informações dirigido por Allan Dulles, o Office of Strategie Service (OSS), 
com a colaboração de Erica Glaser, introduzido na Alemanha até Abril de 1945 cerca de 
50 camaradas alemães, vindos de França através da Suíça ou directamente da Suíça, 
em parte armados e com aparelhos de rádio. Teubner conseguiu ocultar à CCCP que 
fora ele quem combinara com Field, no Lago Maggiore, as bases desta cooperação.» (p. 
237) 

A direcção do partido tinha, portanto, razões para concluir que aqueles camaradas que 
esconderam a verdade se sentiam mais comprometidos com Noel Field, o colaborador de 
Allan Dulles, do que com o partido, a cuja direcção pertenciam, e por isso não podiam 
continuar com funções dirigentes. Nas «Conclusões» da Resolução afirma-se: «As 
organizações de espionagem actuam sempre de acordo com a máxima de que quem 
entra na sua rede não poderá jamais sair. Por isso não se podem subestimar as relações 
mantidas especialmente depois de 1945. Os mais estreitamente ligados a Field, Paul 
Merker e Leo Bauer, (…) ajudaram amplamente o inimigo de classe e serão expulsos do 
Partido.» Outros camaradas, «cujas relações com Field também eram muito estreitas, 
mas cuja actividade só conduziu a um apoio indirecto ao inimigo de classe, serão 
demitidos de todas as suas funções.» (p.88) 

No processo Slánsky apareceram novos nomes de emigrantes alemães que tinham 
estado em contacto com Field na emigração. A resolução do CC do SED, de 20 de 
Dezembro de 1952, sobre «Ensinamentos do processo contra o centro de conspiração 
Slánsky» toma uma posição sobre isto. Um dos pontos principais da ordem de trabalhos 
da 13ª Reunião do CC do SED (13-14 de Maio de 1953) foi dedicado a este problema. 
Hermann Matern apresentou o relatório. Repetiu uma vez mais o que a resolução de 
1950 tinha concluído – o que nunca é de mais repetir porque, pelos vistos, caiu no 
profundo esquecimento de muitos ou até é desvalorizado como uma invenção stalinista: 
«Os processos (…) ensinam-nos que as agências inimigas trabalham a longo prazo 
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para alcançar posições nos partidos comunistas e operários. Muito antes do fim da 
guerra mundial tinham percebido que os povos libertados pelo exército soviético 
optariam por uma via anti-imperialista e que os partidos comunistas e operários 
seriam a força dirigente. Por isso o imperialismo anglo-americano e os seus serviços de 
espionagem começaram cedo a recrutar como agentes elementos adequados para 
serem lançados em posições dirigentes nos partidos operários e comunistas dos países 
da democracia popular. Os processos mostraram-nos que as agências inimigas 
conseguiram-no temporariamente, mas também que os inimigos foram descobertos e 
frustrados os seus objectivos. No processo contra Rajk e consortes foi desmascarado o 
papel do espião americano Noel H. Field.» (p. 10) «Os métodos do agente americano 
Field mostram a forma refinada como o inimigo procurava infiltrar os seus agentes nas 
fileiras dos partidos comunistas e operários. Em Espanha apareceu como apoiante das 
Brigadas. Em França e na Suíça ajudava aparentemente os emigrantes. Lança-se o 
rumor de que ele é comunista mas não o pode assumir publicamente. Aparece em todo o 
lado como amigo e apoiante. Para se integrar na RDA, é despedido do seu serviço por 
apoio aos comunistas. É acusado publicamente pelo Comité americano de ser um 
agente comunista para assim conseguir uma base na República Checa. Mas 
simultaneamente recebe missões concretas de Allan Dulles, o director da espionagem 
americana.» (p. 27) 

 
3. A transformação de Field, o homem de confiança de Dulles, em vítima de 
Stáline 

 
O papel de Tito, cúmplice dos esforços imperialistas para minar os estados socialistas, 

também foi revelado nos três processos. Para o movimento comunista isto representou 
uma vacina contra o vírus revisionista. O efeito desta vacina, contudo, foi completamente 
destruído em 1955 com a já referida reconciliação entre Khruchov e Tito. Na sequência 
desta reabilitação total de Tito e da «destalinização» e «liberalização», iniciadas com o 
XX Congresso do PCUS, libertaram-se as forças que, como John Foster Dulles vaticinou, 
destruiriam a ordem socialista caso não fossem detidas. A reabilitação dos irmãos Noel e 
Hermann Field, bem como de todos os condenados nos citados processos por ligações e 
cooperação com eles, também fez parte desta «destalinização» e «liberalização». 

Cedendo à pressão da direcção de Khruchov, também na RDA todos os condenados ou 
exonerados de funções entre 1949 e 1955, devido às suas ligações a Field, foram 
globalmente reabilitados. Que estas reabilitações não eram o resultado de novas 
informações conseguidas através de novas investigações, mas sim de um «desejo» de 
Moscovo, podia ser inferido na RDA, por quem tivesse suficiente experiência, do facto de 
estes reabilitados não terem sido reconduzidos nas suas antigas funções. Mas muitos 
consideraram estes reabilitados como comunistas vítimas de vis injustiças, que 
empurraram mesmo alguns para o suicídio; uma injustiça que não teria sido 
suficientemente reparada com a reabilitação, exactamente porque os atingidos não 
tinham podido regressar às suas antigas funções. Wolfgang Kiessling era desta opinião. 
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Índice de nomes 
(Acrescentado pela edição portuguesa) 

 
Bauer, Leo, verdadeiro nome Rudolf Katz, 

(1912-1972), membro do Partido Social-
Democrata da Alemanha desde 1928. Estudou 
Direito até ser expulso da faculdade em 1933 
devido à sua origem judaica. Em 1931 adere ao 
Partido Comunista. Após a subida de Hitler ao 
poder, foge para França onde é preso em 1940. 
Muda-se para a Suíça, regressando à Alemanha 
em 1945, onde integra a direcção do partido em 
Hesse e o parlamento regional. Em 1949 muda-se 
para Berlim Oriental e adere ao PSUA, sendo 
investigado no ano seguinte pelos seus contactos 
com agentes do imperialismo. Julgado por um 
tribunal militar soviético e condenado à morte 
em 1952, vê a pena comutada para 25 anos na 
Sibéria, sendo libertado logo em 1955. Volta à 
Alemanha, onde adere ao Partido Social- 
Democrata e trabalha como jornalista na revista 
mensal do SPD. Nos anos 60 foi conselheiro de 
Willy Brandt. 

 
Field, Hermann Haviland (1910-2001), 

escritor e novelista, irmão de Noel Field. Esteve 
cinco anos detido (1949-54) pelas autoridades 
polacas, numa casa dos arredores de Varsóvia, 
onde escreveu duas das suas novelas Angry 
Harvest e Duck Lane com Stanislaw Mierzenski. 
A primeira deu origem a um filme realizado por 
Agnieszka Holland e estreado em 1985. Em 1999, 
publicou Trapped in the Cold War: The Ordeal of 
an American Family, onde conta a sua detenção 
com a sua mulher Kate Thorneycroft, durante 
uma viagem à Polónia alegadamente em busca do 
seu irmão desaparecido. Tal como este foi 
acusado de espionagem como agente do OSS. 

 
Frejka, Ludvik (1904-1952), membro do 

Partido Comunista da Checoslováquia desde 
1923, foi dirigente no Norte da Boémia (1927-30) 
e editor do jornal do partido (1935-38). Após a 
ocupação nazi, emigra para o Reino Unido, onde 
permanece entre 1939 e 1945. Entre 1945 e 1952 
exerceu vários altos cargos na área da economia, 
integrando designadamente o Gabinete do 
Presidente da República. Acusado de agente do 
imperialismo foi executado no âmbito do 
chamado processo Slánsky. 

 
Glaser, Erica (1923-1994), agente do OSS, foi 

detida em 1950 na cidade de Berlim onde se 

encontrava alegadamente em busca do paradeiro 
de Noel Fiel e da sua mulher. Julgada em 
Moscovo, é condenada à morte por espionagem, 
pena comutada em 15 anos de prisão. É libertada 
em 1954. No momento da sua prisão vivia em 
Paris com o seu marido Bob Wallach (Robert R. 
Wallach), capitão do exército dos EUA, e os seus 
dois filhos.  

 
Goldhammer, Bruno (1905-1971), jornalista, 

militou clandestinamente no Partido Comunista 
da Alemanha após a sua ilegalização em 1933, 
refugiando-se depois na Checoslováquia e a 
seguir na Suíça. Após a derrota do nazi-fascismo 
torna-se secretário do partido na Baviera, 
desempenhando mais tarde funções na 
Administração da zona soviética em Berlim. Em 
Agosto de 1950, após ser investigado, é expulso 
do partido por ligações à espionagem 
imperialista. 

 
Hofmaier, Karl (1897-1988), membro do 

Partido Comunista Suíço, quadro da IC (1924-
36), foi detido em 1927 na Itália, passando sete 
anos nas prisões fascistas. Em 1936 torna-se 
secretário-geral, cargo que mantém após a 
ilegalização do partido em 1940, renovando-o na 
sequência da criação do Partido Suíço do 
Trabalho em 1944. Em 1947 é expulso, acusado 
de gestão financeira danosa, que provocou, entre 
outras consequências, a suspensão do jornal 
Vorwärts em 1946.  

 
Hohermut, Berta, não encontrámos 

referências biográficas.  
 
Kostov, Traicho Kostov Djunev (1897-1949), 

comunista búlgaro, integra o CC a partir de 1931 e 
o Bureau Político em 1937. Foi secretário-geral 
do partido entre 1938 e 1942, secretário do CC 
entre 1944 e 1946, permanecendo no Bureau 
Político em 1948. Em 1949 é destituído das suas 
funções, preso e acusado com outros dez 
dirigentes de espionagem e conspiração contra-
revolucionária. É condenado à morte, enquanto 
os restantes arguidos são sentenciados com penas 
de prisão. 

 
Matern, Hermann (1893-1971), membro do 

Partido Social-Democrata da Alemanha desde 
1911, abandona-o em protesto contra a aprovação 
dos créditos de guerra. Em 1918 junta-se ao 
Partido Social-Democrata Independente, 
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aderindo no ano seguinte ao Partido Comunista 
da Alemanha. Estuda na Escola Internacional em 
Moscovo (1928-29), assumindo vários cargos de 
direcção no partido. Em Julho de 1933 é preso, 
mas consegue evadir-se em Setembro, emigrando 
para a Checoslováquia, em seguida para a Suíça e 
depois para França. Em 1941 fixa-se em Moscovo. 
Regressa à Alemanha em 1 Maio de 1945, 
tornando-se primeiro secretário do partido na 
Saxónia (1946-48). De 1946 a 1950 foi membro 
do Secretariado, da Comissão Central de Controlo 
desde 1948, e do Politburo a partir de 1950.  

 
Liebermann, Sally, não encontrámos 

referências biográficas.  
 
Merker, Paul (1894-1969), membro do 

Partido Comunista da Alemanha desde 1920, 
integrou o parlamento regional da Prússia entre 
1924 e 1932. Do CC entre 1934 e 1946, refugiou-
se em França até 1940, emigrando de seguida 
para o México. Regressa à Alemanha em 1946, 
tornando-se membro do Politburo do PSUA. Em 
195o é expulso do partido e condenado, em 1952, 
a oito anos de prisão por actividades ligadas à 
espionagem imperialista, sendo libertado ao fim 
de três anos. 

 
Rajk, László (1909-1949), comunista 

húngaro, formou-se em França, onde se 
familiarizou com o marxismo-leninismo. Adere 
ao Partido Comunista da Hungria em 1931. 
Combate na Guerra Civil de Espanha (1937-39), 
como comissário do batalhão húngaro nas 
brigadas internacionais. Preso no seu país em 
1941, só é libertado em 1944, tornando-se 
secretário do CC do PCH e um dos dirigentes da 
frente antifascista. Capturado pelos nazis 
húngaros, é levado para a Alemanha donde 
regressa após a vitória. Volta a integrar o CC e o 
Politburo, torna-se vice-secretário-geral do PCH 
(1946), ministro dos Assuntos Internos e mais 
tarde dos Negócios Estrangeiros (1948). Em Maio 
de 1949 é preso e acusado de espionagem. Após 
confessar ser um agente do imperialismo, é 
condenado juntamente com 18 outros arguidos à 
pena capital. 

 
Slánský, Rudolf (1901-1952), comunista 

checo, membro do partido desde 1921, do CC 
desde 1929. Trabalha na clandestinidade até 
1935, ano em que o partido é legalizado e 
autorizado a concorrer às eleições. É eleito 
juntamente com Klement Gottwald para o 
parlamento. Entre 1939 e 1944 integra o grupo 
dirigente exilado em Moscovo. Participa na 
insurreição eslovaca em 1944, ocupando o cargo 
de secretário-geral entre 1945 e 1951 e o cargo de 
vice-primeiro-ministro. Em Novembro de 1951, é 
acusado de espionagem e conspiração com as 
potências imperialistas para derrubar o 
socialismo, o que vem a confessar publicamente, 
sendo condenado à pena capital. 

 
Szönyi, Tibor (1903-1949), deputado da 

Assembleia Nacional da Hungria, foi condenado 
à morte no mesmo julgamento que László Rajk. 

 
Teubner, Hans (1902-1992), membro do 

Partido Comunista da Alemanha desde 1919, foi 
um dos fundadores da juventude comunista. 
Após um curso na Escola Internacional em 
Moscovo trabalha no Komintern. É preso na 
Alemanha em 1933. Consegue emigrar para a 
Checoslováquia em 1936, seguindo para Espanha 
onde integra as brigadas internacionais. Após a 
derrota instala-se em Paris e depois na Suíça. Em 
Maio de 1945 regressa à Alemanha. Trabalha 
como editor no jornal do partido. De 1947 a 1950 
lecciona na escola do partido. Em 1950 é 
investigado pela Comissão Central de Controlo do 
PSUA e acusado de ser «agente sionista-
imperialista». Libertado de todas as funções no 
partido, trabalha no instituto de estatística e 
como professor universitário de ciências sociais. 
Em 1956 é reintegrado no partido, sendo 
nomeado vice-decano da Faculdade de 
Jornalismo na Universidade de Leipzig. De 1959 
a 1963 foi editor-chefe do Leipziger Volkszeitung, 
membro da direcção distrital de Leipzig do PSUA 
e professor assistente no Instituto de Marxismo-
Leninismo. 

 
 


