MAKEDONSKA KAUZA

ДЕНЕШНИТЕ ЖИВИ ПОТ
И пруските кралеви од XIX век биле потомци на
цар Самуил!
Денес постојат голем број живи потомци на цар
Самуил!
Пишува:
Александар ДОНСКИ

П

родолжуваме
со потомството на Фридрих фон Валденбург. Тој се родил во
1872 година. Се женел два пати. Првиот
пат за Марија фон Кесел
(1876-1917), а вториот за
Шарлота фон Кесел (18801942). Починал во 1925 година. Зад себе оставил шест
деца. Тие биле директни потомци од триесет и седмото
колено на цар Самуил. Нивните имиња се:
Јоаким фон Валденбург
- за него пишуваме во продолжението.
Фридрих Август фон
Валденбург - се родил во
1898, а починал во 1945 година.
Зигфрид фон Валденбург - се родил во 1898 година. Во 1924 година се оженил со Јута фон Алтен (1905?). Во бракот им се родиле
децата: Марија-Ева (род.
1925), Херта (род. 1928) и
Габриела (род. 1934). Тие се
директни потомци од триесет и осмото колено на цар
Самуил.
Хуберт фон Валденбург
- се родил во 1920 година.
Еделтраур фон Валденбург - се родил во 1904 година.
Доротеа фон Валденбург - се родила во 1909
година.
Продолжуваме со потомството на Јоаким фон Валденбург. Се родил во 1896
година. Во 1919 година се
оженил со Феличита Бремер
(1901-1951). Во бракот им се

родиле три деца. Тие се директни потомци од триесет и
осмото колено на цар Самуил.
Нивните имиња се:
Кристијан Мориц фон
Валденбург - за него пишуваме во продолжението.
Фридрих фон Валденбург
- се родил во 1924, а починал
во 1943 година.
Марија фон Валденбург се родила во 1921, а починала
во 1988 година.
Продолжуваме со потомството на Кристијан Мориц
фон Валденбург. Тој се родил
во 1920 година. Во 1940 година се оженил со Дора Њуман (род. 1922). Во бракот им
се родиле три деца. Тие се
директни потомци од триесет
и деветото колено на цар Самуил. Нивните имиња се:
Јоаким - за него пишуваме
во продолжението.
Феличита - починала како
бебе.
Хенриета - се родила во
1949 година. Во 1970 година
се омажила за Дитер Ауфдерхар.

ДЕНЕШНИТЕ ЖИВИ
ПОТОМЦИ
Завршуваме со потомството на Јоаким. Тој се родил во
1954 година. Во 1983 година
се оженил со Ута фон Кревел.
Во бракот им се родиле две
деца. Тие се директни живи
потомци од четириесеттото
колено на цар Самуил. Нивните имиња се:
Селина - се родила во 1983
година.
Мирјам Оријана - се родила во 1985 година.
Врз основа на ова што
досега го изнесовме, директната родословна линија, почнувајќи од комитот Никола
(таткото на цар Самуил), па сè

до еден од неговите најдалечни потомци - девојката Мирјам Оријана фон Валденбург,
изгледа вака:
КОМИТОТ НИКОЛА (роден
околу 904 година) ! ЦАР
САМУИЛ (околу 940-1014 год.)
! ГАВРИЛО РАДОМИР (околу
970-1015 год.) ! ЌЕРКА СО
НЕПОЗНАТО ИМЕ (мажена за
кнезот на Дукља) ! МИХАИЛ
(?-околу 1082 год.) ! ПЕТРИСЛАВ (починал околу 1080
год.) ! КОЦОПАР ! СИН СО
НЕПОЗНАТО ИМЕ (брат на
Вукан и Марко) ! УРОШ ПРВИ
(околу 1080-1146) ! ЈЕЛЕНА
(околу 1109- по 1146). Мажена
за Бела Втори од Унгарија !
ГЕЗА ВТОРИ (1130-1162) !
БЕЛА ТРЕТИ (околу 1148-1196)
! АНДРАС ВТОРИ (1176-1235)
! БЕЛА ЧЕТВРТИ (1206-1270)
! АНА (околу 1226-1270) !
КУНИГУНДА (1245-1285) !
ВАЦЛАВ ВТОРИ (1271-1305) !
ЕЛИЗАБЕТА (1292-1330) !
ВЕНЦЕСЛАВ КАРЕЛ ЧЕТВРТИ
(1316-1378) ! ЕЛИЗАБЕТА
(1358-1373)
!
АЛБРЕХТ
ПЕТТИ (1397-1439) ! АНА
(1432-1462) ! МАРГАРЕТА
(1449-1501) ! ЈОАКИМ ПРВИ
НЕСТОР (1484-1535) ! ЈОАКИМ ВТОРИ ХЕКТОР (15051571) ! ЈОХАН ГЕОРГ "ЕКОНОМУС" (1525-1598) ! ЈОАКИМ ФРИДРИХ (1546-1608) !
ЈОХАН ЗИГИЗМУНД (15721619) ! ГЕОРГ ВИЛХЕЛМ
(1595-1640) ! ФРИДРИХ
ВИЛХЕЛМ "ВЕЛИКИ" (1620-
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1688)! ФРИДРИХ ПРВИ ВИЛХЕЛМ (1657-1713) ! ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ (1688-1740)!
АВГУСТ ФЕРДИНАНД (17301813) ! ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ
ХАЈНРИХ АВГУСТ (1779-1843)
! ЕДВАРД ФОН ВАЛДЕНБУРГ
(1807-1882)! ФРИДРИХ ФОН
ВАЛДЕНБУРГ (1872-1925)!
ЈОАКИМ ФОН ВАЛДЕНБУРГ
(1896-?) ! КРИСТИЈАН МОРИЦ ФОН ВАЛДЕНБУРГ (род.
1920) ! ЈОАКИМ ФОН ВАЛДЕНБУРГ (род. 1954) ! МИРЈАМ ОРИЈАНА ФОН ВАЛДЕНБУРГ (род. 1985)
Секако дека овде наведените неколкумина живи потомци на цар Самуил не се и
единствени. Постојат уште повеќе десетици други живи потомци на цар Самуил, чиј родослов може да се следи. Веќе наведовме податоци дека
голем дел поединци од "поновите" генерации на лозата
која ја следевме оставиле
свое потомство до денес, мешајќи се преку брак со разни
семејства и народи. Нивното
целосно презентирање ќе одземе премногу простор, па
тоа го оставаме за некое натамошно истражување.

ДРУГИ ЖИВИ
ПОТОМЦИ
Сега само ќе спомнеме уште неколку од другите многубројни денешни живи потомци на цар Самуил (кој, пак,

ОМЦИ НА ЦАР САМУИЛ
претставува само една од нивните илјадници родословни
нитки). Веќе наведовме дека
потомок од триесет и првото
колено на цар Самуил е
Август Вилхелм (1722-1758).
Тој и неговата сопруга Лујза
фон Брауншвиг (1722-1780)
оставиле бројно потомство,
чија трага може да се следи
до денес. Ќе направиме краток преглед на нивното потомство. Во бракот им се родиле четири деца (директни
потомци на цар Самуил од
триесет и третото колено).
Нивните имиња се:
Фридрих Вилхелм Втори
- се родил во Берлин во 1744
година. Бил прогласен за крал
на Прусија. Се женел два пати
и тоа за Елизабета фон Брауншвиг - Волфенбутел (1746-

1840) и за Ландгравина Фредерика од Хесе-Дармштат
(1751-1801). Починал во 1797
година.
Фридрих Хајнрих Карл се родил во 1747, а починал
во 1767 година.
Георг Карл Емил - починал
како бебе.
Фредерика Софија Вилхелмина - се родила во Берлин во 1751 година. Во 1767
година се омажила за принцот
Вилхелм Петти од Оранж-Насау (1748-1806).
Продолжуваме со потомството на кралот Фридрих
Вилхелм Втори. Зад себе оставил петнаесет деца (директни потомци на цар Самуил од
триесет и четвртото колено).
Од сите нив најдовме податоци само за две деца, чии

потомци живеат и денес.
Едно од нив е Фридрих
Вилхелм Трети. Тој се родил
во Постдам во 1770 година.
Бил долгогодишен крал на
Прусија. Се женел два пати.
Починал во Берлин во 1840
година. Зад себе оставил девет деца (директни потомци
на цар Самуил од триесет и
петтото колено). Меѓу нив се
и кралевите на Прусија Фридрих Вилхелм Четврти (17951861) и Вилхелм Први Лудвиг "Велики" (1797-1888). Потомците на Вилхелм Први Лудвиг "Велики" и денес живеат
во Германија. Една од нив е:
Феличита Цецилија Александрина Хелена Доротеја се родила во Бон во 1934 година. Се мажела два пати. Таа
е жив потомок на цар Самуил
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од четириесеттото колено.
Еве како изгледа нејзината
директна родословна линија:
ВЕЌЕ НАВЕДЕНИТЕ ПОТОМЦИ НА ЦАР САМУИЛ! ВИЛХЕЛМ ПРВИ ЛУДВИГ "ВЕЛИКИ"- крал на Германија (17971888) ! ФРИДРИХ ТРЕТИ ВИЛХЕЛМ НИКОЛАУС КАРЛ - крал
на Германија (1838-1888) !
ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ ВТОРИ
ВИКТОР АЛБЕРТ - крал на Германија (1859-1941) ! ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ ВИКТОР АВГУСТ ЕРНСТ - принц од Прусија (1882-1951) ! ВИЛХЕЛМ
ФРИДРИХ ФРАНЦ ЈОЗЕФ КРИСТИЈАН ОЛАФ - принц од Прусија (1906-1940) ! ФЕЛИЧИТА
ЦЕЦИЛИЈА АЛЕКСАНДРИНА
ХЕЛЕНА ДОРОТЕЈА (род. 1934).

(продолжува)

