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КРВТА  НА  ЦАР  САМУИЛ  ВО  БРИТАНСКАТ   

Постои род-
нинска врс-
ка меѓу цар 

Самуил и денеш на-
та британска кра-
ли    ца Елизабета 
Вто   ра. Преку проу-

чу вањето на бројните ро до-
словни табели се доаѓа до 
аргументи кои ја поткре пу-
ваат оваа роднинска врска.

За да ја докажеме оваа 
врска, на почетокот ќе се 
навра тиме на веќе спом на ти-
от Јоаким Ернст (1583-1625) 
за кого докажавме дека бил 
потомок од дваесет и шес-
тото колено на цар Самуил. 
Негов син бил Абрехт од 
Бранденбург Ансбах (1620-
1667), кој бил пото мок од 
дваесет и седмото колено на 
цар Самуил. Негов син бил 
Јохан Фридрих од Бран-
денбург Ансбах (1654-1686), 
кој бил потомок од дваесет и 
осмото колено на цар Са му-
ил. Неговата ќерка Вил хел-
мина Каролина (1683-1737), 
потомок од дваесет и деве т-
тото колено на цар Самуил, 
се омажила за британскиот 
крал Џорџ Втори. Еден од 
нивните синови бил Фре де-
рик Луис (1707-1751), кој ја 
носел титулата принц од 
Велс. Тој бил по томок од три е -
сеттото колено на цар Са-
муил. Негов син бил бри-
танскиот крал Џорџ Трети 
Вилијам Фре дерик (1738-
1820). Овој крал бил потомок 
од триесет и првото колено 
на цар Самуил. Негов син 

Денешната британска кралица Елизабета Втора 
е потомок од триесет и седмото колено на 
цар Самуил!

Денешниот белгиски крал Алберт Втори е 
по     томок од четириесеттото колено на цар 
Самуил!

бил војводата од Кент и 
Страт   херн Едвард Август 
(1767-1820). Тој бил потомок 
од триесет и второто колено 
на цар Самуил. Негова ќерка 
била Александрина Вик то-
рија (1819-1901), која ста на-
ла кралица на Велика Бри-
танија и Ирс ка. Таа била по-
томок од триесет и третото 
колено на цар Са муил. Неј-
зин син бил Алберт Ед вард 
Седми (1841-1910), кој бил 
крал на Велика Брита ни ја и 
Ирска и император на Ин-
дија. Тој бил потомок од трие-
сет и четвртото колено на 
цар Самуил. Негов син бил 
Џорџ Петти Фредерик Ер-
нест Алберт (1865-1936). И 

тој бил крал на Ве ли ка 
Британија и Ирска и им-
ператор на Индија. Тој бил 
потомок од триесет и петтото 
колено на цар Самуил. Негов 
син бил Алберт Фредерик 
Артур Џорџ Шести (1895-
1952). Тој му бил брат на поз-

натиот британски крал Ед-
вард Осми, кој во 1936 годи-
на абдицирал од престолот 
заради љубов ната врска со 
една разведена Американка. 
Овие двајца биле потомци 
од триесет и шестото колено 
на цар Самуил. Ќерка на Ал-
берт Фредерик Артур Џорџ 
Петти е сегашната британска 
кралица Елизабета Втора 
Александра Мери (родена 
1926 г.). Според една од неј-
зините илјадници родос лов-
ни линии, таа практично е по-
томок од триесет и седмото 
колено на цар Саму ил. Неј зи-
ните четири деца (меѓу кои и 
најверојатниот иден бри      тан-
ски крал принцот Џорџ), се 
потомци од триесет и осмото 
колено на цар Са муил, а две-
те деца на принцот Џорџ (од 
бракот со принцезата Ди-
јана), Вилијам и Хари, се 
потомци од триесет и деве т-
 тото колено на цар Самуил. 
Сликовито при ка жано, род-
нинската врска меѓу цар Са-
муил и денешната кралица 
на Велика Британија и Се-
верна Ирска Елизабета Втора 
изгледа вака:

ВЕЌЕ НАВЕДЕНИТЕ ПО-
ТОМЦИ НА ЦАР САМУИЛ! 
ЈОАКИМ ЕРНСТ (1583-1625) 
! АЛБРЕХТ ОД БРАНДЕНБУРГ 
АНСБАХ (1620-1667) ! ЈО-
ХАН ФРИДРИХ ОД БРАН ДЕН-
БУРГ АНСБАХ (1654-1686) ! 
ЈОХАН ФРИДРИХ ОД БРАН-
ДЕНБУРГ АНСБАХ (1654-
1686) ! ВИЛХЕЛМИНА КА РО-
ЛИНА (1683-1737) ! ФРЕ-
ДЕРИК ЛУИС (1707-1751) ! 
ЏОРЏ ТРЕТИ ВИЛИЈАМ ФРЕ-
ДЕРИК (1738-1820) ! ЕДВАРД 
АВГУСТ (1767-1820) ! АЛЕК-
САНДРИНА ВИКТОРИЈА (1819-
  1901) ! АЛБЕРТ ЕДВАРД 
СЕДМИ (1841-1910) ! ЏОРЏ 
ПЕТТИ ФРЕДЕРИК ЕРНЕСТ 
АЛБЕРТ (1865-1936) ! АЛ-
БЕРТ ФРЕДЕРИК АРТУР ЏОРЏ 
ПЕТТИ (1895-1952) ! ЕЛИ-
ЗАБЕТА ВТОРА АЛЕКСАНДРА 
МЕРИ (родена 1926 г.) - ДЕ-
НЕШНАТА БРИТАНСКА КРА-
ЛИЦА.

Денес има и други бројни 
потомци на семејството на 
британската кралска ди нас-
тија, кои во еден дел од себе 
ги носат крвта и гените и на 
цар Самуил.

ЦАР САМУИЛ И 
БЕЛГИСКАТА 
КРАЛСКА 
ДИНАСТИЈА

Роднинската врска меѓу 
цар Самуил и денеш ниот бел-
гиски крал Алберт Втори 
може да се докаже ако пов-
торно се вратиме на Лујза 
Жозефина Евгенија (1851-
1926), за која докажавме де-
ка е потомок на цар Самуил 
од триесет и седмото колено 
(види во поднасловите за 
врската меѓу цар Самуил со 
норвешката и со данската 
цар      ска династија). Спом нав-
ме и дека таа се омажила за 
данскиот крал Кристијан Фре        -
дерик Осми Вилхелм Карл 
(1843-1912). Едно од нивните 
деца била ќерката Ингеборг 
Шарлота Каролина Фре-
дерика Лујза (1878-1958), 
која била потомок од триесет 
и осмото колено на цар 
Самуил. Таа се омажила за 
принцот Карл од Шведска 

ДЕНЕШНАТА БРИТАНСКА 
КРАЛИЦА ЕЛИЗАБЕТА ВТОРА 
(родена 1926), Е ПОТОМОК ОД 
ТРИЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕНО 
НА ЦАР САМУИЛ.

ДЕНЕШНИОТ КРАЛ НА БЕЛГИЈА 
АЛБЕРТ ВТОРИ (РОДЕН 1934) Е 
ПОТОМОК ОД ЧЕТИРИЕСЕТТОТО 
КОЛЕНО НА ЦАР САМУИЛ
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  А  И  БЕЛГИСКАТА  КРАЛСКА  ДИНАСТИЈА

(продолжува)

(1861-1951) и во бракот им се 
родила ќерката Астрид Со-
фија Лујза Тира (1905-1935), 
која загинала во сообраќајна 
несреќа. Таа била потомок 
од триесет и деветтото коле-
но на цар Самуил. Била ма-
жена за белгискиот крал Лео-
полд Трети Филип Карл Ал-
берт Мајнард Хуберт Марија 
Мигуел (1901-1983). Нивни 
де    ца се претпоследниот бел-
гиски крал Бодуен Алберт 
Чарлс Леополд Аксел Ма-
рија Густав (1930-1993) и не-
говиот брат и сегашен бел-
гиски крал Алберт Втори 
Феликс Хумберт Тео дор 
Кристијан Еуген Марија 
(роден 1934 г.). Според една 
од своите многубројни ро-
дословни линии, практично 
тие се потомци од чети рие-

сеттото колено на сред но-
вековниот маке донски цар 
Самуил. Децата на сегашниот 
белгиски крал, принцовите 
Филип Леополд Луис Ма-
рија (роден 1960 г.) и Лау-
рент Бенит Бодуен Марија 
(роден 1963 г.) и принцезата 
Астрид Жозефина Шарлота 
Фабриција Елизабета Пао-
ла Марија (родена 1962 г.) се 
потомци од четириесет и 
првото колено на цар Саму-
ил. Сликовито прикажано 
род      нинската врс ка меѓу цар 
Самуил и денешниот крал на 
Белгија Алберт Втори из гле-
да вака:

ВЕЌЕ НАВЕДЕНИТЕ ПО-
ТОМЦИ НА ЦАР САМУИЛ ! 
ЛУЈЗА ЖОЗЕФИНА ЕВГЕНИЈА 
(1851-1926) ! ИНГЕБОРГ 
ШАР   ЛОТА КАРОЛИНА ФРЕ-

ДЕРИКА ЛУЈЗА (1878-1958) ! 
АСТРИД СОФИЈА ЛУЈЗА ТИРА 
(1905-1935) ! АЛБЕРТ ВТОРИ 
ФЕЛИКС ХУМБЕРТ ТЕОДОР 
КРИСТИЈАН ЕУГЕН МАРИЈА 
(роден 1934 г.) - СЕГАШЕН 
КРАЛ НА БЕЛГИЈА.

Денес постојат и други 
потомци на семејството на 
белгиската кралска ди нас-
тија, кои во еден дел од себе 
ги носат крвта и гените и на 
цар Самуил.

ДРУГИ ДИНАСТИИ

Нема сомнение дека крвта 
и гените на цар Самуил се 
внесени и во други царски и 
благороднички семејства во 
Евро па. Така, на пример, во 
едно свое неодамнешно ин-
тервју претен дентот за црно-

горскиот престол принцот 
Александар, изјави дека, по-
крај крвта на некои од бал-
канските династии, тој во се-
бе ја носи и крвта на цар Са-
муил. (Интервјуто е дадено 
за Црногорската етничка за-
едница во Австралија, јули 
2000 година и тоа може да се 
најде на: 

www.montenegro.org.au.)
Нормално дека дел од крв-

ното и од генетското нас-
ледство на цар Самуил го 
има и меѓу денешните Ма-
кедонци, иако тоа е тешко да 
се презентира со аргументи 
заради причините кои ги 
спомнавме на почетокот на 
овој фељтон. 


