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Copernicus Jeremi Wasiutyński Hent PDF Forlaget skriver: Hvem var egentlig Nicolaus Copernicus? Vi
kjenner ham fra historiebøkene som mannen som for snart 500 år siden skapte det heliosentriske

verdensbilde, der Solen overtok Jordens plass som verdens midtpunkt. Men de færreste vet noe særlig mer om
ham. I Jeremi Wasiutynskis prisbelønte biografi følger vi Niclas Koppernigk fra hans kongstanke om å
reformere astronomien blir født under studiene i Kraków og videre gjennom hans livslange søken, som

student i Italia og senere som høytstående geistlig i Polen, for å finne støtte for en teori som skulle sjokkere
datidens mennesker. Denne glitrende fortalte biografien er samtidig en interessant og spennende innføring i

en viktig og dramatisk periode i Polens historie, og gir en rekke nærbilder av Europas fremste ånder i
humanismens og reformasjonens tidsalder. Jeremi Wasiutynski (1907-2005) var astrofysiker, dybdepsykolog
og filosof og forfatter av de populærvitenskapelige bestselgerne Verden og geniet I-III (1943-44) og Universet
(1963, 1965). I 1964 ble han norsk statsstipendiat. Etter årtusenskiftet utkom hans to hovedverk, The Speech

of God og The Solar Mystery.
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