
ASTRONOM

 spomniano mi o jakimś kanoniku (warmińskim), nowym astrologu,  
który chce dowodzić, że Ziemia porusza się i obraca, nie zaś niebo lub firmament, 
Słońce i Księżyc, to na to wychodzi, jak gdyby kto, siedząc na wozie lub okręcie 
i posuwając się mniemał, że siedzi w jednem miejscu i spoczywa, a Ziemia 
tylko i drzewa około niego obchodzą i poruszają się. Ale to teraz tak się dzieje: 
kto chce uchodzić za mądrego, musi coś osobliwszego zrobić, a tak ma być 
najlepiej, jak on robi. Waryat ten chce cały system astronomiczny przewrócić, 
lecz tego nie dokaże, bo jak Pismo Święte świadczy: Jozue kazał stanąć Słońcu, 
a nie Ziemi”. 

Luthers Tischreden

 „W swoim domu, w Olsztynku, naprzeciwko okna nade drzwiami kazał 
wykuć w murze otwór, przez który promienie słoneczne wdzierały się do 
punktów naznaczonych w następnej komnacie, był to gnomon astronomiczny, 
za pomocą którego niezmordowany astronom mierzył wysokość 
południowego słońca i pochyłość ekliptyki”.
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