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КРВТА  НА  ЦАР  САМУИЛ  ВО  РУСКАТ   

руги живи 
п о т о м ц и 
на цар Са-
муил се:

Криста Фре де ри-
ка Александрина 
Викторија - сестра 

на Фели чита Цецилија Алек-
сандрина Хелена Доротеја. 
Родена е во 1936 година. Таа 
е жив потомок на цар Самуил 
од чети риесеттото колено. 
Во 1960 година се омажила 
за Петер Либес (Peter Liebes), 
кој починал во 1967 година.

Луис Фердинанд Фрид-
рих Вилхелм Хуберт Ми-
хаел Кирил - прв братучед 
(од два брата) на сестрите 
Феличита Цеци лија... и Крис-
та Фредерика... Се родил во 
Берлин во 1939 година. Се 
женел два пати. Тој е жив по-

РУСКИОТ ЦАР АЛЕКСАНДАР 
ТРЕТИ РОМАНОВ (1845-1894) 
БИЛ ПОТОМОК ОД ТРИЕСЕТ 
И СЕДМОТО КОЛЕНО НА ЦАР 
САМУИЛ.

РУСКИОТ ЦАР НИКОЛАЈ 
ВТОРИ РОМАНОВ (1868-1918) 
БИЛ ПОТОМОК ОД ТРИЕСЕТ 
И ОСМОТО КОЛЕНО НА ЦАР 
САМУИЛ.

Денес во Европа има поголем број живи крвни 
потомци на цар Самуил!

Дел од членовите на руската царска династија 
Романови се потомци на цар Самуил!

томок на цар Саму ил од чети-
риесеттото колено. Има че-
тири деца (живи по томци на 
цар Самуил од четириесет и 
првото колено). Нивните 
ими  ња се:

Фридрих Вилхелм Луис 
Фердинанд Кирил  - роден 
во 1979 година во Берлин.

Јоаким Абрехт Бернхард  
- роден во 1984 година во 
Берлин.

Викторија Лујза Кира 
Ехренгард  - родена во 1982 
година во Берлин.

Филип Кирил Фридрих 
Вилхелм Мориц Борис Тан-
ко  -  роден во 1968 година. 
Во 1994 година се оженил со 
Ана Кристина Сол  тау (род. 
1968). Во бракот им се ро-
диле децата Паул Вил хелм 
(род. 1995) и Марија Лујза 
(род. 1997). Тие се живи по-
томци на цар Самуил од чети-
риесет и второто колено, 
што зна чи дека тие се едни 
од денешните најдалечни жи-
ви потомци на овој цар.

ДРУГИ ДЕНЕШНИ 
ЖИВИ ПОТОМЦИ

Продолжуваме со наведу-
вање на имињата на уште 
некои денешни живи по том-
ци на цар Самуил.

Вилхелм Хајнрих Ми ха-
ел Луис Фердинанд Фрид-
рих Франц Владимир  - ро-
ден брат на спомнатиот Луис 
Фер ди нанд Фридрих Вил-
хелм Хуберт Михаел Кирил. 
Роден е во Берлин во 1940 
година. Се женел два пати. 
Тој е жив потомок на цар Са-
муил од четириесеттото ко-
лено. Има две деца (живи по-
томци на цар Са му ил од че-

тириесет и првото колено) и 
тоа: Михаела Марија (ро-
дена во Берлин во 1967 го-
дина) и Натали Александра 
Каролина (ро дена во Фран к-
фурт на Мајна во 1970 го-
дина).

Георг Фридрих Фер ди-
нанд (принц од Прусија, ро-
ден во 1976 година) и не го-
вата сестра Корнелија Це-
цилија Викторија Ирена 
(ро дена во 1978 година во 
Бремен). Тие се живи по том-
ци на цар Самуил од че ти-
риесет и првото колено. 
Всуш ност, тие се деца на 
Лудвиг Фердинанд Оскар 
Кристијан, кој се родил во 
1944, а починал во 1977 
година. Тој бил трет брат на 
гореспомнатите Вил хелм 
Хајн рих Михаел... и Луис Фер-
динанд Фридрих...  

Кристијан Зигизмунд Лу-
ис Фердинанд Килијан. Уш-
те еден брат на спом натиот 
Луис Фердинанд Фридрих 
Вилхелм Хуберт Михаел Ки-
рил. Роден е во 1946 година. 
И тој е жив потомок на цар 
Самуил од четириесеттото 
колено. Се оженил во 1984 
година. Во бра кот му се ро-
диле децата Кристијан Луд-
виг Михаел Фридрих Фер-
динанд (род. 1986) и Ирина 
Марија Нина Кира (род. 
1988). Тие се  живи потомци 
на цар Самуил од четирие сет 
и првото колено.

Марија Цецилија Кира 
Викторија Лујза (род. 1942), 
Кира Августа Викторија 
Фре     дерика (род. 1943) и 
Ксенија Софија Шарлота 
Цецилија (род. 1949). Тие се 
сестри на спомнатиот Луис 
Ферди нанд Фридрих Вил-
хелм Хуберт Михаел Кирил и 
на неговите спомнати браќа. 
Значи, и тие се живи потомци 
на цар Самуил од чети рие-
сеттото колено.

Постојат уште десетици 
живи потомци на царот Са-
муил, кои денес живеат во 
неколку држави (главно, 
во Ев ро па), за кои може да 

се докаже роднинската 
врска со овој цар. Ќе биде 
потребно прем ногу прос-
тор доколку се сака це лос-
но да се обработат нив ните 
родос ловни табе ли, кои и 
де нес се раз ви ваат. 

На крај ќе спомнеме уште 
неколку познати потом ци на 
цар Самуил. Разгледувајќи ги 
обемните родословни табе-
ли на неговите среднове ков-
ни и нововековни потомци, 
среќаваме и бројни имиња 
на познати историски и со-
вре мени личности (особено 
владе тели на држави). Некои 
веќе ги спомнавме, а некои 
ќе наведеме во продол же-
 нието.

ЦАР САМУИЛ И 
ДИНАСТИЈАТА 
РОМАНОВИ

Роднинската врска меѓу 
цар Самуил и руската царс ка 
династија Романови е ос тва-
рена преку сопругата на рус-
киот цар Николај Први (1796-
1855), по име Фредерика 
Лујза Шарлота Вилхелмина 
(1798-1860), која по маже ње-
то за Николај Први пре ми-
нала во православната вера, 
при што го добила името 

Д
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 А  ЦАРСКА  ДИНАСТИЈА  РОМАНОВИ

(продолжува)

Александра Феодоровна. 
Таа била директен пото мок 
од триесет и петтото колено 
на цар Самуил. Прило жу ва-
ме преглед само на директ-

ната родословна линија на 
оваа царица.

ВЕЌЕ НАВЕДЕНИТЕ ПО-
ТОМЦИ НА ЦАР САМУИЛ! 
ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ "ВЕЛИ-
КИ" (1620-1688) ! ФРИДРИХ 
ПРВИ ВИЛХЕЛМ (1657-1713) 
! ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ 
(1688-1740) ! АВГУСТ ВИЛ-
ХЕЛМ (1722-1758) ! ФРИД-
РИХ ВИЛХЕЛМ ВТОРИ (1744-
1797) ! ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ 
ТРЕТИ (1770-1840) ! ФРЕ ДЕ-
РИКА ЛУЈЗА ШАРЛОТА ВИЛ-
ХЕЛМИНА (1798-1860), МА-
ЖЕ НА ЗА РУСКИОТ ЦАР НИ-
КОЛАЈ ПРВИ.

Познато е дека во бракот 
меѓу рускиот цар Николај Пр-
ви и далеч ната правнука на 
цар Самуил, Фредерика Лујза 
Шарлота Вил хел мина (Алек-

сандра Феодоровна) се ро-
дил и рускиот цар Алек-
сандар Втори (1818-1881), 
кој бил убиен во атентат. 
Практично, Александар Вто-
ри бил пото мок од триесет и 
шесттото колено на цар Са-
муил.

И неговиот син Алек сан-
дар Трети (1845-1894), исто 
така, бил цар на Русија. Тој 
бил потомок од триесет и 
седмото колено на цар Са-
муил.

Негов син е познатиот рус-
ки цар од династијата Рома-
нови, Николај Втори (род. 
1868), кој заедно со своето се-
мејство (жената и петте деца) 
за време на т.н. "Октомвриска 
рево лу ција" подмолно бил 
убиен од руските комунисти 

и болшевици на 17.7.1918 
година. Дури не така одамна, 
по па ѓањето на комунизмот 
во Русија, достојно и со ви-
соки по чести беа погре бани 
нивните посмртни останки. 
Николај Втори Романов бил 
потомок од триесет и осмото 
колено на цар Самуил, а 
неговите деца биле потомци 
од триесет и деве ттото ко-
лено. Денес постојат бројни 
потомци на семејството Ро-
манови, кои во еден дел од 
себе ја носат крвта и гените и 
на цар Самуил.


