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КРВТА  НА  ЦАР  САМУИЛ  ВО  ДАНСКАТА   

Р

ДЕНЕШНАТА КРАЛИЦА НА ДАНСКА МАРГАРЕТА ВТОРА (РОДЕНА 
1940). ТАА Е ПОТОМОК ОД ЧЕТИРИЕСЕТТОТО КОЛЕНО НА ЦАР 
САМУИЛ

НОРВЕШКИОТ КРАЛ 
ХАРАЛД ПЕТТИ  (РОДЕН 
1937) Е ПОТОМОК ОД 
ЧЕТИРИЕСЕТТОТО КОЛЕНО НА 
ЦАР САМУИЛ

Данската кралица Маргарета Втора е потомок од 
четириесеттото колено на цар Самуил!

И норвешкиот крал Харалд Петти е потомок од 
четириесеттото колено на цар Самуил!

однинската 
вр с           ка меѓу 
цар Са  муил 
и дан ската 

кра лска династија 
т.е. денешната кра-
лица на Данска, 

Мар          га рета Втора, е оства ре-
на на следниов начин. Прво 
ќе се пот сетиме на веќе спом-
натиот крал Фридрих Вил-
хелм Први од Прусија (1688-
1740), за кого прет ходно до-

кажавме дека е потомок на 
цар Самуил од триесет и пр-
вото колено. Наведовме де-
ка еден од не говите синови 
бил Август Вилхелм (1722-
1758), за кого, исто така, ка-
жавме дека ос тавил број но 
потомство, чија трага може 
да се следи до денес. Прак-
тично, Август Вил     хелм бил 
потомок на цар Са му ил од 
триесет и второто коле но. Ед-
на од неговите ќер ки била 
Фре дерика Со фија Вилхел-
мина (1751-1820), која била 
потомок од триесет и третото 
колено на цар Са муил. Таа се 
омажила за прин цот Вилхелм 
Петти Батавус (1748-1806). Во 

бракот им се родиле не колку 
деца, меѓу кои и синот Вил-
хелм Први Фредерик (1772-
1843). Во пе риодот од 1815 
до 1840 го ди на, тој бил крал 
на Холандија и војвода на 
Лук с ем бург. Прак     тично тој бил 
потомок од триесет и чет вр-
тото ко лено на цар Са му ил. 
Еден од неговите си нови бил 
Вил хелм Фредерик Ка рел 
(1797-1881). Тој бил по то мок 
од трие сет и петтото ко лено 
на цар Самуил. Нему му се ро-
дила ќерката Вил хел ми на 
Фре     дерика Александрина 
Ана Лујза (1828-1871). Таа би-
ла потомок од триесет и шес-
тото колено на цар Са муил. 
Се омажила за шведс киот 
крал Карл Петнаесетти 
(1826-1872). Едната нивна 
ќер          ка се викала Лујза Жо зе-
фина Евгенија (1851-1926). 
Таа била потомок од триесет 
и седмото коле но на цар 
Самуил. Таа се омажила за 
дан скиот крал Крис ти јан 
Фре    дерик Осми Вилхелм 
Карл (1843-1912). Ед ниот нив-
ни син Кристијан Десетти 
Карл Фредерик Алберт Алек-
сан дер Вилхелм (1870-1947), 
исто така, бил крал на Дан-
ска. Тој бил потомок од трие-
сет и осмото колено на цар 
Са муил. И неговиот син Крис-
тијан Фредерик Деветти 
Франц Михаел Карл Вал де-
мар Георг (1899-1972) бил 
крал на Данс ка. Тој бил по-
томок од триесет и деветтото 
колено на цар Самуил. Тој е 
татко на денешната кралица 
на Данска, Марга рета Втора 
Александрина Торилдур Ин-
грид (родена 1940 година). 
Тоа значи дека денешната 
кра лица на Данска, според 
една од своите илјадници ро-
дословни линии, е потомок 
од чети  рие сеттото колено на 
цар Самуил. Нејзините деца, 
прин цовите Фредерик Ан-
дре Хенрик Кристијан (роден 
1968 година) и Јоаким Холгер 
Валдемар Кристијан (роден 
1969 година), се потомци од 
четириесет и првото колено 

на цар Самуил, а синот на 
Јоаким, малиот принц Ни-
колај Вилијам Александер 
Фре дерик (роден 1999 го-
дина) е потомок од чети-
риесет и второто колено на 
цар Са муил. Слико вито при-
кажано роднинската врска 
меѓу цар Самуил и денешната 
кралица на Данска, Марга-
рета Втора, изгледа вака:

ВЕЌЕ НАВЕДЕНИТЕ ПО-
ТОМЦИ НА ЦАР САМУИЛ! 
ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ "ВЕ ЛИ-
КИ" (1620-1688) ! ФРИДРИХ 
ПРВИ ВИЛХЕЛМ (1657-1713) 
! ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ 
(1688-1740) ! АВГУСТ  ВИЛ-
ХЕЛМ (1722-1758) ! ФРЕ ДЕ-
РИКА СОФИЈА ВИЛХЕЛМИНА 
(1751-1820) ! ВИЛХЕЛМ ПР-
ВИ ФРЕДЕРИК (1772-1843) ! 
ВИЛХЕЛМ ФРЕДЕРИК КАРЕЛ 
(1797-1881) ! ВИЛХЕЛМИНА 
ФРЕДЕРИКА АЛЕКСАНДРИНА 
АНА ЛУЈЗА (1828-1871) ! 
ЛУЈЗА ЖОЗЕФИНА ЕВГЕНИЈА 
(1851-1926) ! КРИСТИЈАН 
ДЕ СЕТТИ КАРЛ ФРЕДЕРИК 
АЛЕК      САНДЕР ВИЛХЕЛМ 
(1870-1947) ! КРИСТИЈАН 
ФРЕДЕРИК ДЕВЕТТИ ФРАНЦ 
МИХАЕЛ ВАЛДЕМАР ГЕОРГ 
(1899-1972) ! МАРГАРЕТА 
ВТОРА АЛЕКСАНДРИНА ТО-
РИЛ ДУР ИНГРИД (родена 
1940) - ДЕНЕШНАТА КРАЛИЦА 
НА ДАНСКА
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   И  НОРВЕШКАТА  ЦАРСКА  ДИНАСТИЈА

(продолжува)

Денес постојат бројни по-
томци на семејството на данс-
ката кралска династија, кои 
во еден дел од себе ги носат 
крвта и гените и на цар 
Самуил.

ЦАР САМУИЛ И 
НОРВЕШКАТА 
КРАЛСКА 
ДИНАСТИЈА

Штом ја докажавме род-
нинската врска меѓу цар Са-
муил и денешната данска 
крал  ска династија, речиси 
сама по себе се докажува и 
роднинската врска меѓу овој 
средно вековен македонски 
цар и денешната норвешка 
кралска динас тија. Во прет-
ходниот наслов ја спомнавме 

Лујза Жо зе фина Евгенија 
(1851-1926). Таа била пото-
мок од триесет и седмото ко-
лено на цар Самуил. Наве-
довме дека таа се ома жила 
за данскиот крал Кристијан 
Фредерик Осми Вилхелм 
Карл (1843-1912). Еден од 
нивните синови се викал 
Крис  тијан Фредерик Карл 
Георг Валдемар Аксел (1872-
1957). Тој бил потомок од 
триесет и осмото колено на 
цар Самуил. Во периодот од 
1905 до 1957 година бил 
крал на Норвешка под името 
Хакон Седми. Негов син е 
следниот норвешки крал 
Олав Петти (1903-1991), кој 
бил потомок од триесет и 
деве ттото колено на цар Са-
муил. Негов син е сегашниот 

крал на Норвешка Харалд 
Петти (роден 1937 година). 
Според една од мно гу број-
ните родословни линии, де-
нешниот крал на Норвешка е 
потомок од четириесеттото 
колено на македонс киот 
сред  но веко вен цар Самуил. 
Неговите две деца: принцот 
Хакон Магнус (роден 1973 
година) и принцезата Марта 
Лујза (родена 1971 година) 
се потомци од четириесет и 
првото колено на цар Са-
муил. Сликовито прикажано, 
роднинската врс ка ме ѓу цар 
Самуил и денешниот крал на 
Норвешка, Харалд Петти, из-
гледа вака:

ВЕЌЕ НАВЕДЕНИТЕ ПО-
ТОМЦИ НА ЦАР САМУИЛ! 
ЛУЈЗА ЖОЗЕФИНА ЕВГЕНИЈА 

(1851-1926)! КРИСТИЈАН 
ФРЕ ДЕРИК КАРЛ ГЕОРГ ВАЛ-
ДЕМАР АКСЕЛ (1872-1957) - 
КРАЛ НА НОРВЕШКА ПОД 
ИМЕТО ХАКОН СЕДМИ! 
ОЛАВ ПЕТТИ (1903-1991) - 
КРАЛ НА НОРВЕШКА! ХА-
РАЛД ПЕТТИ (РОДЕН 1937) - 
ДЕНЕШЕН КРАЛ НА НОР-
ВЕШКА

Денес постојат и други 
бројни потомци на се меј-
ството на норвешката царска 
династија, кои во еден дел 
од себе ги носат крвта и 
гените и на цар Самуил.


