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Kilka uwag do genealogii Giedyminowiczów
Pomimo ukazania się szeregu prac historyczno-genealogicznych na temat potomstwa Giedymina, z których ostatnią jest
interesująca rozprawa Tadeusza Wasilewskiego o datach urodzin Jagiełły i Witolda1, genealogia tego rodu nadal jest niejasna
i wymagająca jeszcze dalszych gruntownych studiów. Jak to wykazał wspomniany historyk, najwięcej zamieszania do naszej
wiedzy o Litwie XIV i XV w. wprowadziły źródła opublikowane przez Teodora N a r b u t t a . Nie jest też bez winy nasz
dziejopis Jan Długosz ze swą skłonnością do kompilacji tam, gdzie jego wiedza była niepełna. Takie czynniki, jak duże
rozrodzenie Giedyminowiczów, a także używanie przez nich tych samych, bądź podobnych imion chrześcijańskich, oraz
zmienność posiadanych przez nich księstw i ziem, komplikują dodatkowo możliwości ich identyfikacji. Przykładem na to niech
będzie częste utożsamianie dotychczas Andrzeja Olgierdowica z Andrzejem Garbatym, synem Kiejstuta, na co zwrócił uwagę T.
Wasilewski2. Dlatego też z zadowoleniem trzeba przyjąć każdą nową pracę, która w jakimś stopniu rozjaśniałaby ten
skomplikowany problem. Nie ze wszystkimi poglądami T. Wasilewskiego można się jednak zgodzić. Otóż takim dyskusyjnym
problemem jest kwestia starszeństwa pomiędzy Jagiełłą a Zygmuntem Kiejstutowicem. Autor ten powołuje się na przekaz trzeciej
redakcji Kroniki Litewskiej (rękopis Bychowca) i przytacza zdanie Jagiełły wypowiedziane w momencie, gdy po śmierci Witolda
trzeba było powołać nowego wielkiego księcia litewskiego. Zdanie to w tłumaczeniu na język polski brzmi następująco: radzę
wam wziąć sobie za władcę mego starszego brata Zygmunta?. Na takiej to podstawie T. Wasilewski doszedł do wniosku, że ów
Kiejstutowie był starszy od Jagiełły. Wcale nie negując autentyczności przekazu źródła, chociaż należy korzystać z niego z dużą
dozą krytycyzmu, należy wszakże zwrócić uwagę na kontekst tego momentu dziejowego. Litwini mieli wybrać pomiędzy
rodzonym bratem króla Władysława Jagiełły, Bolesławem - Świdrygiełłą, a stryjecznym bratem Zygmunta Kiejstutowicem.
Z tych dwóch niewątpliwie starszym był Zygmunt, lecz wcale to nie oznacza, że był on starszy również od Jagiełły. Sam fakt, że
Zygmunt pojawia się na scenie politycznej w 1384 r. jako ewentualny spadkobierca Witolda4, nie świadczy również o tym, że był
on starszy od swego brata Tówciwiłła. Ten ostatni, jak wspominają źródła, nie zdobył się na wielce ryzykowny krok ucieczki do
Krzyżaków w 1382 r. i pozostał na Mazowszu, gdzie został ochrzczony pod imieniem Konrad 5 . Nie od razu jednak było
wiadomo, że Towciwiłł nie przybędzie do Prus. Wskazywać na to może odpowiedź Jagiełły z 61 1383 r. na list Konrada Zllnera,
w której wielki książę litewski odmawia przyjęcia do łask Witolda i jego brata Tówciwiłła6. Gdy jednak ten ostatni nie zechciał
przybyć do Prus, wówczas Witold postawił na swego młodszego brata Zygmunta, który w miejsce Tówciwiłła przewidziany był
na spadkobiercę Witolda. Nie jest wykluczone, aczkolwiek nie jest to zupełnie pewne, że Zygmunt przebywał już w Prusach
w 1384 r. Jeżeli tak było, to dziwnym wydać się może brak jego pieczęci na dokumencie starszego brata Witolda z 30 1 1384 r. 7
Autentyczność tego dokumentu zakwestionował wprawdzie Feliks К o n e с z n y 8 , który zwrócił uwagę na wyrażenie littere
repromissionis, z czego wynikałoby, iż dokument ten musiałby być późniejszy od wspomnianego dyplomu krzyżackiego z 14 VI
1384 r. 9 Niezależnie jak ocenimy autentyczność dokumentu Witolda Kiejstutowica z 30 I 1384 г., zwrócić musimy uwagę na
dobór gwarantów przyrzeczeń Kiejstutowica dokonany bądź to przez niego samego, bądź też przez stronę krzyżacką. Byli to:
bratanek wystawcy Jerzy - książę nowogródzki, Lew - książę drucki oraz Südemunt, pan na Wejszyszkach. Nie ma tam jednak
najbliższego krewnego Witolda - jego rodzonego brata Zygmunta. Może to świadczyć o jego małoletności i braku jeszcze własnej
pieczęci u młodszego Kiejstutowica. Pieczęcie posiadali przede wszystkim d książęta, którzy po pierwsze zdolni byli do czynnośd
prawnych, a po drugie posiadali już własne władztwo terytorialne. Wydaje się, że Zygmunt Kiejstutowie nie spełniał w 1384 r.
żadnego z tych warunków, własne bowiem uposażenie terytorialne otrzymał dopiero po powrode z Prus pod koniec XIV w.
Gdyby posiadał w danym momencie własną pieczęć, to Krzyżacy z pewnością dopilnowaliby konfirmacji przezeń bardzo
ważnego dla nich dokumentu Witolda.
Opis pieczęd przywieszonych faktycznie lub rzekomo do aktu Witolda zachował się dzięki transsumowaniu tego dokumentu
przez wielkiego mistrza Zakonu w 1393 r. 10 Na opis ten zwrócił już uwagę Marian G u m o w s к i". Trzy pierwsze pieczęde, tj.
Witolda, Jerzego i Lwa, według opisu w transsumpcie zawierały wyobrażenie Pogoni litewskiej, zaś pieczęć Sudemunta - tak oto
opisuje kancelaria krzyżacka: in medio vero quarti apparebat quasi imago mi armati et sursum erecti stantis et habentis in dextra
lanceam in sinistra vero scutum. Opis u wszystkich pieczęd pomija ich legendy, a to, co M. Gumowski uznał za legendę12 jest tylko
wskazaniem do kogo dana pieczęć należała. Legendy tych pieczęci pisane były z pewnością w języku ruskim, obcym kancelarii
krzyżackiej, a więc trudnym do odczytania przez znającego jedynie niemiecki i ładnę pisarza. Właśddele tych pieczęd musieli
przebywać z Witoldem w Prusach w 1384 г., od daty bowiem wystawienia dokumentu do jego transsumowania upłynęło zaledwie
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9 lat i łatwo można było na podstawie braku któregoś z nich zakwestionować jego autentyczność. Transsumowanie dokumentu
musiało czemuś służyć w danym momencie. Najpewniej uczyniono to w związku z pertraktacjami polsko-krzyżackimi, które
odbyć się miały w kwietniu 1393 r. 1 3 Pieczęcie zatem musiały być autentyczne.
Lew drucki na pewno należał do dynastii Giedyminowiczów, skoro używał w godle napieczętnym Pogoni litewskiej. Na
dokumencie z 30 I 1384 r. został nazwany przez Witolda unser swoger herczoge czu Druczk. Na tej podstawie T. Wasilewski
wysnuł wniosek, że Lew był mężem siostry Witolda 14 . Jeśli chodziłoby o władcę chrześcijańskiego, to taka możliwość byłaby
trudna do przyjęcia, Lew bowiem był z całą pewnością bliskim krewnym potomstwa Kiejstuta. Mógł on być wnukiem, bądź
prawnukiem Giedymina, skoro pieczętował się Pogonią. Wśród potomków Giedymina znamy jednego tylko Lwa odpowiadającego chronologicznie występowaniu księcia druckiego.
Jest to jeden z młodszych synów Koriata, wymieniony wśród poległych w bitwie nad Worsklą15. Z pewnością nie był on
identyczny z naszym księciem druckim. W niedawno opublikowanym przyczynku «О następstwie tronu na Litwie po śmierci
Olgierda» uznałem, że syn Dymitra Olgierdowica Gleb znany z latopisów jako uczestnik walk Dymitra Dońskiego z Tatarami
jest identyczny z naszym księciem Lwem 16 . W innej swej pracy złożonej później do druku wskazałem na dokumentowe
poświadczenie historyczności postaci Gleba Dymitrowica17. Późniejsi książęta Druccy używali w herbie miecza między czterema
odwróconymi półksiężycami18, a więc ich herb odbiegał od znaku napieczętnego Gleba (Lwa) i opisanego w transsumpcie
krzyżackim. Kazimierz Sochaniewicz wykazał jednak na przykładzie herbu książąt Zbaraskich, że z czasem znak własnościowy
niekiedy stawał się herbem, nie zaś znak dynastyczny rodu Giedymina19.
Nie wykluczając całkowicie możliwości proponowanego przez T. Wasilewskiego rozumienia powinowactwa z Glebem
(Lwem), należy jednakże wziąć pod uwagę inne rozumienie słowa swoger, niż mąż siostry. Powinowactwo Witolda z Glebem
druckim mogło wynikać z poślubienia przez nich obu dwóch sióstr, co zgodziłoby się z poglądem, że mamy tu do czynienia
z synem Dymitra Olgierdowica. Ten przyrodni brat wielkiego księcia i jego syn Gleb pozostawał w nieprzyjaznych stosunkach
z Jagiełłą aż do 1388 г., mógł być więc sojusznikiem jego wroga Witolda.
Znacznie bardziej skomplikowany jest związek powinowactwa, bądź pokrewieństwa Witolda z Sudemuntem. Prawdopodobnie nie był on potomkiem Giedymina w linii męskiej. We wspomnianym dokumencie Witolda Sudemunt nie został nazwany
krewnym ani powinowatym wystawcy. Dopiero narracyjne źródła krzyżackie raz mówią o nim sertem schwager Sudemund20,
a innym razem Duce suo consanguineo Sudemunt nomineM. Są to źródła powstałe około początku XV w., a więc z perspektywy
pewnego czasu, jaki upłynął od okresu, w którym Sudemunt odgrywał jakąś rolę polityczną. Nie jest jednak wykluczone, że był
on i krewnym, i powinowatym Witolda jednocześnie. Jego pokrewieństwo mogło mieć związek z matką Witolda, Birutą, której
Sudemunt mógł być bratankiem, bądź siostrzeńcem. W grę wchodzić może również pochodzenie Sudemunta, od któregoś z braci
Giedymina, lecz wówczas znajomość tak dalekiego spokrewnienia Sudemunta z Witoldem w Prusach jest mało prawdopodobna.
Nie jest też wykluczone powinowactwo pana na Wejszyszkach z Witoldem, lecz zawarcie przezeń małżeństwa czyniącego go
szwagrem późniejszego wielkiego księcia litewskiego musiało nastąpić w terminie po 301 1384 r. Gdyby bowiem przedtem był
szwagrem wystawcy dokumentu, to z pewnością fakt ten zostałby podkreślony, co uczyniono w stosunku do innego ze świadków,
Lwa (Gleba) druckiego. Sudemunt przeszedł do historii jako ten człowiek, który uciekłszy razem z Witoldem do Prus w roku
1382, bądź w początku 1383, wrócił razem z nim na Litwę, a gdy następnie Witold usiłował siłą dochodzić swoich praw - zdradził
Korybutowi plany Kiejstutowica dotyczące opanowania podstępem Wilna 22 . W tym kontekście trudno przypuszczać, aby był on
mężem siostry Witolda, a raczej wypada domyślać się ich powinowactwa poprzez żony.
Pewnym śladem luźniejszego związku Sudemunta z dynastią Giedyminowiczów jest wzmianka w rachunkach dworu Jagiełły
o wydatku 6 grzywien srebra na wykupienie złoconego pasa dla jakiegoś Litwina zwanego Szudimuth23. Nie był on przez dwór
królewski uznawany za księcia, chociaż cieszył się przecież łaskami króla. W później napisanym, lecz wcześniej opublikowanym
studium o małżeństwach Witolda doszedłem do wniosku, że żoną Sudemunta była Julianna księżniczka smoleńska, która po jego
śmierci wyszła ponownie za mąż za starostę wileńskiego Moniwida 24 . J. W o l f f opierając się na przekazie Jana Długosza uznał
tę Juliannę za żonę Towciwiłła25. Wobec niniejszych ustaleń imię i pochodzenie żony tego Kiejstutowica pozostanie nieznane.
Kolejną sprawą, której już T. Wasilewski ze zrozumiałych względów nie rozpatrywał w swoim studium, jest problem
bliższego dookreślenia bratanka Witolda, księcia nowogródzkiego Jerzego. Sam Witold, osadzając w Nowogródku swego brata
Zygmunta w 1401 r. nie wspomina o nim jako władcy tego księstwa, chociaż nadmienia, że poprzednikami Zygmunta byli tam
jego bracia Wojdat i Towciwiłł26. Zasłużony badacz genealogii Giedyminowiczów Józef Wolff domyślał się, że Jerzy był synem
15
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Butawda Kiejstutowica27. Butawd w 1365 r. uciekł z Litwy do Prus i w dniu św. Jakuba apostoła (25 VII) przyjął chrzest w Królewcu
pod imieniem Henryka 18 . Uznany został księciem przez cesarza Karola IV i przebywał na dworze cesarskim przynajmniej do 1381 r.
Jego syn Wajduta jako szesnastoletni chłopieć zbiegł również spod opieki swego dziada Kiejstuta i 3 П 1381 r. przybył do Prus,
a następnie podążył do swego ojca na dwór cesarski29. Z tym właśnie synem utożsamiał J. Wolff Jerzego nowogródzkiego30. Pogląd
ten jest trudny do przyjęcia z wielu względów. Po pierwsze musiałby Wajduta jeszcze przed swą ucieczką z Litwy posiadać księstwo
nowogródzkie, skoro ta ziemia jest w tytulaturze Jerzego. Po drugie syn Butawda z pewnością nie wrócił na Litwę przed śmiercią
Kiejstuta, zaś po niej tym bardziej nie miał po co tam wracać. Po trzecie wreszcie j a k tego dowiódłJanF i j a ł e k, ów syn Butawda
przyjął chrzestne imię Jan i obrał stan duchowny 31 . Ta identyfikacja ks. J. Fijałka znajduje potwierdzenie w innym źródle,
wspomnianym wyżej poręczeniu za Żedewida, gdzie wystąpił on jako kniaź Jan Bukontowicz kustosz. Był on tytułowany też
księciem drohiczyńskim, co by świadczyło, że jego ojciec przed swą ucieczką do Prus władał podlaskim Drohiczynem.
Skoro jednak jako książę nowogródzki wymieniony został Wojdat, to zrozumiałym byłoby nazywanie księciem
nowogródzkim jego syna. Jak wyżej wspomnieliśmy, kronikarz pruski Wigand z Marburga informował o zajściu związanym
z nieudaniem się fortelu Witolda, który chciał podstępnie opanować Wilno, w związku z czym pozostawał szybki powrót
Kiejstutowica do Grodna i próba nawiązania kontaktu z zakonem krzyżackim. Kronikarz wymienił dwóch książąt wysłanych
w poselstwie do wielkiego mistrza krzyżackiego: Iwana nazwanego bratem Witolda oraz Andrzeja 32 . W pracy poświęconej
małżeństwom Witolda dokonałem identyfikacji pierwszego z tych książąt jako Wojdata 33 .
Nie ma bowiem racji bytu identyfikowanie tego Iwana z Olgimuntowicem, co uczynił wydawca źródła 34 , po pierwsze
bowiem kniaź ten nie był bratem Witolda, po drugie nazywany był zawsze przez źródła pruskie Olgimuntem i wreszcie po trzecie,
miejscem, w którym ulokowali Krzyżacy zarówno Jerzego, jak i Iwana był Morąg 35 , co wskazuje na ich bliskie pokrewieństwo.
Drugi z posłów Witolda nie mógł być identyczny z Andrzejem Olgierdowicem, co sugeruje wydawca Kroniki Wiganda
zMarburgaTeodorH i r s с h 3 6 , bowiem ten znajdował się od 1387r. w niewoli u króla Władysława Jagiełły i do 1394 r. przebywał
w Chęcinach. Mógł to być mało znany brat Witolda Andrzej Garbaty, którego przypomniał w cytowanej pracy T. Wasilewski37.
J. Wolffdomyśla się, że Jerzy zbiegł razem z Witoldem do Prus również w końcu 1389 r. Razem z nimi miał też zbiec Towciwiłł,
który, jak wiadomo, miał chrześcijańskie imię Konrad. Tę wiadomość o pójściuTowciwiïïado Prus razem z Witoldem zawdzięczamy
Janowi Długoszowi, który tak oto pisze o młodszym z Kiejstutowiców: sed Totivil dux Withawdigermanus bombarda ex castro ictus
subito interrit et aput Vilnensem ecclesiam accepit sepulturamя. Gdyby przyjąć, że Jerzy był jedynym bratankiem Witolda, który
przybył razem z nim do Prus, oraz że Towciwiłł zginął pod Wilnem latem 1390 r., to wówczas trudno byłoby znaleźć wytłumaczenie
dla wielu okoliczności znanych z innych źródeł. Długosz z pewnością korzystał z Kroniki Wiganda z Marburga, która wypadek
zakończony śmiercią księcia Konrada pod Wilnem dokładnie opisuje 39 . Z realcji Wiganda wynika jednak, że śmierć tego księcia
nastąpiła w kilka tygodni po ugodzeniu weń pocisku. Żadną miarą ów książę Konrad nie mógł zostać pochowany w katedrze
wileńskiej, bowiemrannego z pewnością zabrali Witold i Krzyżacy, którzy powieźli go do Prus i tam najpewniej zmarł - gdyby tak nie
było wówczas współczesny wydarzeniom Wigand nie znałby faktu, że Konrad zmarł dopiero w jakiś czas po zranieniu strzałą.
Z pomocą przychodzi nam jednak inne źródło pruskie, Kronika wielkich mistrzów, gdzie czytamy o przybyciu do Prus Witolda, jego
brata Zygmunta oraz seines bruders son, hertczog Conrad ouch mit seynem weibe*0. Był to więc nie Towciwiłł, lecz jeszcze jeden
bratanek Witolda o chrzestnym imieniu Konrad, co było przyczyną pomylenia go z Towciwiłłem. Musiał być to syn starszego brata
Witolda, bowiem był już żonaty. Możemy domyślać się, że był on rodzonym bratem Jerzego, a synem Wojdata - Iwana.
Na podstawie dokumentu Witolda z 27 IV 1390 r. 4 1 , w którym jako gwarant spłaty zaciągniętego długu u Krzyżaków
wystąpił jedynie Zygmunt Kiejstutowie, możemy przypuszczać, że Towciwiłł nie podążył i tym razem do Prus z Witoldem. Gdyby
bowiem tam był, jego pieczęć z pewnością zostałaby przywieszona do owego dokumentu. Nie on też został rażony pociskiem pod
murami Wilna, lecz jego bratanek - również Konrad. W takiej sytuacji część przynajmniej wzmianek o korespondencji króla
z księciem Konradem odnotowanych pod rokiem 1390 w rachunkach miasta Krakowa odnieść możemy do Towciwiłła42. Wolno
też nam przypuszczać, że Towciwiłł był adresatem przesyłki pieniędzy, które król wysłał w 1391 r. 4 3 Księstwo nowogródzkie mógł
objąć po wydziedziczeniu swego brata Wojdata Iwana oraz jego synów Jerzego i Konrada. Musiał jednak posiadać wcześniej
jakiś dział, nie później niż około lata 1388 г., kiedy to wespół z Witoldem, Korybutem, Wiguntem i Jerzym Narymuntowicem
n
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napadł na trzymaną w zastawie przez Krzyżaków mazowiecką Wiznę 44 . Źródła nie wymieniały przecież książąt bez ziemi, których
z pewnością nie brakowało w tej wyprawie. Trzeba więc przyjąć, że już wtedy Towciwiłł miał własne księstwo. Książę ten zmarł
prawdopodobnie po lutym 1395 г., na co wskazuje brak jego kommemoracji obok Korygiełły i Wigunta Olgierdowiców
w dokumencie Witolda dla katedry wileńskiej45, bo przecież w relacji Długosza mogło być to prawdą, że Towciwiłł został
pochowany w katedrze wileńskiej i w czasach współczesnych kronikarzowi grób jego jeszcze był znany 46 . Terminus post quem
śmierci Towciwiłła 2II 1395 r. nie jest jednak całkowicie pewny, bowiem, jak wiemy, Konrad Kiejstutowie nie współdziałał ze
swym starszym bratem w jego buntach przeciwko synom Olgierda.
Panowanie Towciwiłła w Nowogródku musiało być dość długie, skoro zostało odnotowane w dokumencie Witolda, który
pominął milczeniem jako władcę tego księstwa swego bratanka Jerzego. Jest też wielce prawdopodobne, że księstwo
nowogródzkie było dzierżone przez obu synów Kiejstuta jednocześnie. Okres braku władcy w Nowogródku po śmierci Wojdata
i Towciwiłła nie przekraczał chyba kilku lat - w przeciwnym wypadku darowano by je innemu z licznych potomków Giedymina,
a jego wydziedziczenie nastręczałoby sporo komplikacji. Może więc Konrad Kiejstutowie umarł około roku 1398 lub nieco
wcześniej. Fakt, że Towciwiłł nie przebywał razem z Witoldem w Prusach, ma dość istotne znaczenie dla możliwości zawarcia
małżeństw przez jego dzieci. Jeśli przebywałby on na terenie państwa zakonnego i tam poległ, to jego rodzina podzieliłaby los
Zygmunta Kiejstutowica i innych książąt, którzy zostali zatrzymani jako zakładnicy i byli tam aż do 1398 r. W takim kontekście
pogląd Antoniego P г о с h a s к i, że żoną Barnima V, księcia słupskiego, była Jadwiga córka Towciwiłła47, może być w pełni
uzasadniony, gdy założymy, że ten brat Witolda był żonaty i miał potomstwo.
Nie jest też wykluczone, że żona Przenika opawskiego, Anna de Laczka**, była księżniczką litewską, może nawet starszą
siostrą Jadwigi. Imię Anna mogła otrzymać na cześć swej ciotki, żony Janusza mazowieckiego Anny Danuty. Małżeństwo Anny
z Przemkiem opawskim nastąpić mogło prawdopodobnie około roku 1394, kiedy to książę ów stał się władcą w księstwie
opawskim po śmierci swego starszego brata Mikołaja (9 VII 1394 r.) 49 . Na dokumencie książąt śląskich z 12 VI 1396 r. występuje
Przemek cumfiliis suis Opaviensissa, co by świadczyło, iż miał on co najmniej dwoje dzieci w momencie wystawienia dokumentu.
Wskazuje to na zawarcie tego małżeństwa najpóźniej na początek 1395 r. Wcześniejszą datację tego małżeństwa można by przyjąć
tylko w tym przypadku, gdybyśmy przyjęli, że Anna była córką lub siostrą Fiodora Lubartowica. W tzw. Formularzu
Przemyskim zachował się dokument Wacława IV z około 1403 г., mocą którego zatwierdził oprawę wienną przyznaną Annie
przez jej męża 51 . Niestety, nie ma w nim bliższych informacji o pochodzeniu Anny Przemkowej.
Wracając jeszcze do bratanka Witolda imieniem Konrad, który zginął wskutek obrażeń doznanych w czasie oblegania Wilna,
należy zauważyć, iż był on już w 1390 r. w wieku dojrzałym, bowiem był żonaty. Wskazuje to nam, iżbył on synem jednego ze starszych
braci Witolda. Nie mógł byćjego ojcem Henryk - Butawd, bowiem nie przebywał on na Litwie po swej ucieczce w 1365 r., a więc związek
jego syna z Witoldem byłby mniej zrozumiały. Mógł Konrad być, co zaznaczyłem wyżej, młodszym bratem księcia Jerzego
nowogródzkiego, który również podczas drugiej ucieczki do Prus towarzyszył swemu stryjowi Witoldowi. Mamy wszelkie podstawy
przypuszczać, że Jerzy Tołłoczko, któremu król Władysław Jagiełło skonfiskował dobra położone w dystrykcie strzeszyńskim, które
następnie podarował katedrze wileńskiej dokumentem z 25 V1391 r. 5 2 był identyczny z bratankiem Witolda Książę Jerzy Tołłoczko
miał też w swym posiadaniu ziemię berezyńską wraz z Rohaczewem, którą otrzymał był od Witolda. Ziemię tę Witold podarował
w 1399 r. katedrze wileńskiej53, co świadczyłoby o śmierci Jerzego przed tym rokiem. Był on protoplastą kniaziów Bujnickich.
Reasumując powyższe rozważania nad genealogią Giedyminowiczów może stwierdzić, co następuje:
- Zygmunt Kiejstutowie był młodszy tak od Jagiełły, jak i od swego rodzonego brata Towciwiłła;
- Lew, a raczej Gleb drucki należał do dynastii Giedyminowiczów - był synem Dymitra starszego Olgierdowica i szwagrem
Witolda poprzez żony obu książąt;
- Sudemunt był krewnym Kiejstutowiców poprzez ich matkę Birutę, a także szwagrem Witolda i to też jedynie przez
poślubienie siostry jego żony, księżniczki smoleńskiej Julianny, która po śmierci swego pierwszego męża wyszła za Moniwida;
- Towciwiłł Kiejstutowie nie został raniony pod Wilnem, lecz jego bratanek o chrzestnym imieniu Konrad;
- Jerzy nowogródzki był synem Wojdata Kiejstutowica i zapewne rodzonym bratem ranionego pod Wilnem Konrada. Jest
on zapewne identyczny z protoplastą kniaziów Bujnickich - Jerzym Tołłocżką;
- Towciwiłł zmarł pod koniec XIV w., a jego córką była Jadwiga, księżna słupska, a być może też Anna, żona Przemka
opawskiego.
Jan Tęgowski
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