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SOphIa magdalEna SchOll , luteranka, študentka, članica odporniškega gibanja proti nacizmu, 

se je rodila 9. maja 1921 v Forchtenbergu am Kocher v Nemčiji v družini s šestimi otroki. Kot najstnica je 

bila članica nacistične mladinske organizacije Zveza nemških deklet. Po obvezni državni delovni službi je 

po vzoru brata Hansa začela študirati biologijo in filozofijo na Univerzi v Münchnu. S Hansom in nekaterimi 

njegovimi prijatelji so formirali protinacistično odporniško gibanje, skupino Bela vrtnica (Die Weiße Rose),  

v sklopu katere so sestavili in natisnili šest letakov z navodili o nenasilnem zoperstavljanju nacizmu. Ob deljenju 

šestega letaka na univerzi 18. februarja 1943 so ju s Hansom aretirali. Štiri dni kasneje, 22. februarja 1943, sta 

bila na Ljudskem sodišču zaradi izdaje domovine, pomoči sovražniku, priprave na veleizdajo in spodkopavanja 

obrambe obsojena na smrt ter še isti dan v zaporu usmrčena z giljotino. 

SOFIJa lvOvna pEROvSkaJEva , rojena aristokratka, revolucionarka, učiteljica, medicinska 

sestra, se je rodila 13. septembra 1853 v Sankt Peterburgu kot potomka carice Elizabete Ruske. Pri šestnajstih 

letih je zapustila dom, saj njena družina ni odobravala njenih prijateljic, ki so jih zanimala radikalna politična 

gibanja. Bila je članica Kroga Čajkovski, literarnega društva za izobraževanje in revolucijo ter članica leve 

revolucionarne organizacije Narodna volja (Narodnaya Volya), v okviru katere je sodelovala pri več neuspešnih 

poskusih atentata na carja Aleksandra II. Po uspešnem atentatu 1. marca 1881 je bila skupaj z možem Andrejem 

Željabovom 10. marca 1881 aretirana, 15. aprila 1881 pa kot prva Rusinja, obtožena političnega aktivizma, 

obešena. Pred smrtjo naj bi se ji zmešalo. 

maRIE-SOphIE gERmaIn , bogata hči, matematičarka, fizičarka, filozofinja, lastnica nepremičnin, se 

je rodila 1. aprila 1776 v Parizu. Ob padcu Bastilje je bila stara trinajst let in je zaradi nevarnosti na ulicah 

dneve raje preživljala v očetovi knjižnici. Čeprav se kot ženska ni smela vpisati na École polytechnique, 

ki se je ravno takrat odprla, se je tam posredno izobraževala, kasneje pa večino svojega znanja pridobila  

s samoizobraževanjem in dopisovanjem z znanimi matematiki: z mentorjem Jospehom-Louisom Lagrangem, 

Adrienom-Marie Legendrom in Carlom Friedrichom Gaussom. Kot ženska ni mogla imeti uradne kariere kot 

matematičarka, zato je živela od družinskega denarja. Znana je po teoriji elastičnosti, diferencialni geometriji, 

teoriji števil, praštevilih Sophie Germain in posthumno izdanih filozofskih delih. Leta 1829 je dobila raka dojke 

in še naprej delala, umrla pa 27. junija 1831. Na mrliški list pod poklic niso zapisali matematičarka, temveč 

lastnica nepremičnin. 
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