В какво вярва европеецът?
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С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Задача 1:
А) Съставете легенда към картата.
Б) Въз основа на картата определете географския обхват на най-разпространените днес
религии.

Док. 2. Аугсбургски религиозен мир (1555 г.)
Чл. 14. При тези обстоятелства, нареждам […], че отсега нататък никой, независимо
от титла, сан или нрав, по никаква причина няма да заповядва, воюва, обсажда друг
[…] а всеки е длъжен да се обръща към другия с истинско приятелство и християн
ска любов […], следвайки тази религиозна конституция на постигнатия мир, за да се
съхрани във всички части на страната.
Чл. 15. За да бъде запазен този мир, въпреки религиозното разделение […] се задължа
ваме Ние, Негово римско имперско величие, както и курфюрстите, князете и владете
лите да не се вреди по насилствен начин на нито един владетел в империята заради
Аугсбургското изповедание или неговото учение, религия, вяра, или на неговото
разбиране, съвест и воля, на църковните обичаи, ред и церемонии, които те са изгра
дили или ще изградят в техните владения, или да затрудняват тяхното управление,
да не зачитат тяхната религия, движимо и недвижимо имущество, земя, хора […], а
да останат спокойно и мирно, спорната религия трябва да носи чрез християнски и
мирни средства християнско разбиране и помирение. […]
Чл. 17. Всички, които не принадлежат на нито една от двете горепосочени религии, не
се включват в сегашния мир, а са напълно изключени от него. […]
Чл. 24. В случай, че религията на нашите поданици на империята, на курфюрстите,
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на князете и владетелите, независимо дали принадлежат на старата вяра, или на Ауг
сбургското изповедание, е различна от нашата и възнамеряват да напуснат домове
те си с техните съпруги и деца съответно, за да се заселят другаде, те няма да бъдат
възпрепятствани в продажбата на именията си, след дължимо плащане на местните
данъци, нито ще бъде накърнявана честта им. […]
Чл. 27. След като в много свободни и имперски градове двете религии […] известно
време до сега са следвали своя ход и са били прилагани, те също трябва така да ос
танат и за в бъдеще […] и гражданите и другите жители, и духовните или светски
владетели в тези свободни и имперски градове да живеят заедно един до друг мирно
и спокойно […].
Задача 2:
Работете в две групи.
А) Определете какви права са гарантирани на лутераните с Аугсбургския религиозен мир от
1555 г. (група А); къде в Германия е възможно да живеят в едно населено място и да изпо
вядват своята религия и католици, и протестанти (група Б).
Б) Представете си, че сте немски търговец от 1556 г., който изповядва католицизъм (група
А) или протестантство (група Б). Доскоро вероизповеданието не е пречило на търговия
та ви. Сега сред вашите клиенти има и католици, и протестанти. Предположете как ще
продължи животът ви в бъдеще. Опишете идеите си в писмо до търговец от Англия (100
думи).
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Чл. 3. Нареждаме Римокатолическата религия да се възстанови във всички места на
[…] Нашето кралство […], за да може да бъде мирно и свободно изповядвана. […]
Чл. 6. Разрешихме и разрешаваме на тези, които изповядват така наречената ре
формирана религия, да живеят и да пребивават във всички места на […] Нашето крал
ство, без да бъдат обиждани, тормозени или принуждавани да правят нещо срещу
своята съвест. […]
Чл. 11. […] Във всяка територия, където байи или сенешал (кралски представители)
раздава правосъдие […] Ние заповядаме в предградията на град, различен от спомена
тите в настоящия Едикт […] изповядването на така наречената реформирана рели
гия да може да става публично за тези, които пожелаят това. […]
Чл. 22. Заповядваме да не се прави разлика по причина на гореспоменатата религия при
постъпване в училище, колеж или университет, за болните и бедните в болниците и
общественото милосърдие.
Нантски едикт, 1598 г.

Задача 3:
А) Назовете правата, които Нантският едикт гарантира на хугенотите.
Б) Разтълкувайте израза така наречената реформирана религия.
В) Характеризирайте начина, по който Анри ���
IV���������������������������
умиротворява
��������������������������
Франция.
Г) Сравнете Нантския едикт с Аугсбургския религиозен мир (Док. 2), като откриете клю
чови думи за толерантно и нетолерантно отношение. Работете по групи и попълнете
следната таблица:
Толерантно отношение (Група А)
Аугсбургски мир

Нантски едикт

Нетолерантно отношение (Група Б)
Аугсбургски мир

Нантски едикт
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худ. Исак Оливър, 1616 г.

Док. 5 ……………………….

худ. Франц Халс, 1643 г.

Док. 6. Неделното спокойствие
Неделното спокойствие е изцяло посветено на бога. Преди обяд и след обяд се посе
щава църковната служба, при което проповедта е най-важна. Всички забавления като
музика, игри и танци се отказват, защото те пречат на хората да се потопят в сло
вата на бога.
Д. Милър, американски историк, 1827 г.

Док. 7. В неделния ден
Нашата воля е, че след службата в църквата на нашия добър народ не бива да се пречи
при неговата почивка […] на танците на жените и мъжете, на стрелбата на мъжете,
на скачането, язденето, на майските игри и пиенето на бира, на удоволствията под
майското дърво.
Обяснение на Джеймс І Стюарт (1603–1625) от 1617 г.
към неговите поданици
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Задача 4:
А) Проучете Док. 6 и 7. Определете кой от тях представя почивния ден на англикани и кой –
на пуритани.
Б) Сравнете Док. 4 и 5 по отношение на персонажи, облекло, декор, колорит и композиция.
В) Свържете текстовете с картините. Поставете заглавие на двете картини.
Г) Обсъдете как ще съжителстват в един град пуритани и англикани.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Реформацията – освобождава или ограничава личността?
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