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Граф Лудвиг от Глайхен потеглил през 1227 година срещу
неверниците, ала бил заловен и отведен в плен. Тъй като криел сана си,
бил принуден, досущ като другите роби, да върши най-тежката работа,
додето най-сетне попаднал пред взора на красивата дъщеря на султана
заради чара и сръчността си във всички дела, така че в сърцето й
пламнала любов. От пленените заедно с него слуги научила сана му и
след като живяла скришно с него в продължение на много години,
обещала му да го освободи и да го дари с големи съкровища, стига той
да я вземе за жена. Граф Лудвиг бил оставил у дома си съпруга и две
деца; ала любовта към свободата взела връх и той се съгласил,
надявайки се да издейства съгласието на папата и на първата си
съпруга. След което им се удало да избягат, добрали се до
християнските земи и след като красивата езичничка се покръстила,
папата одобрил желаното бракосъчетание. Двамата се отправили към
Тюрингия и пристигнали там през 1249 година. Местността край
Глайхен, където двете съпруги се срещнали за пръв път, била наречена
Фройдентал[50] и там все още се издига къща с това название. Показват
и тройното легло с извезан в зелено балдахин; също в Тона — турския
пояс и златния кръст на сарацинката. Пътят до замъка, който тя
накарала да покрият с плочи, и до ден-днешен се нарича Тюркенвег. В
замъка си Фаренроде край Айзенах бургграфовете от Кирхберг
притежават стари килими, върху които е извезана историята. Тримата
съпрузи са погребани на Петерсберг край Ерфурт и образите им са
изсечени върху надгробните камъни.

[50] Долината на радостта ↑
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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