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Konstantinas Bajerčius gimė 1903 m. spalio 24 d. Šakių aps. Plokščių vls. Pajotijų k. Augo 
Šakiuose kartu su devyniais broliais ir seserimis, šeima skurdo. Konstantinas buvo silpnos 
sveikatos, mokėsi su pertraukomis. 1921 m. baigė Jurbarko „Saulės“ progimnaziją ir pasi-
rinko mokytojo kelią. Dirbo Raseinių aps. Juodkėnų (Girkalnio vls.) ir Žindaičių (Jurbarko 
vls.) pradinėse mokyklose, mokytojavo Trakų aps. Grėbliaučiškių (Žiežmarių vls.), Gegu-
žinės ir Zūbiškių (Žaslių vls.), Žiežmarių mokyklose. Buvo mylimas pedagogas, kūrybiškai 
skiepijęs mokiniams meilę Tėvynei ir gimtajai kalbai. Kolegos ir mokiniai vertino jį kaip 
puikų pedagogą. „Tikras mokytojas,– rašė K. Bajerčius, – yra ne kas kitas kaip visuomenės 
siela, nes mokytojas visuomenėje visuomet įsikūnija. Koks bus mokytojas, tokia bus ir vi-
suomenė.“ Jo mokymo principai buvo demokratiški, jis stengėsi ugdyti asmenybę, skatino 
mąstyti, abejoti, ieškoti naujų sprendimų. Buvo santūrus, griežtas, darbštus, atjautus, padė-
davo į bėdą patekusiam žmogui.

K. Bajerčius rinko tautosaką. Daugiausia jos surinko Gaurės (Tauragės aps.), Gelgau-
diškio (Šakių aps.), Jurbarko, Žaslių ir Žiežmarių apylinkėse: užrašė 818 dainų, 230 mįslių, 
220 burtų-prietarų, kitos tautosakos. Net devynios jo užrašytos dainos pateko į akademinį 
lietuvių liaudies dainų sąvadą „Lietuvių liaudies dainynas“. Pats K. Bajerčius liaudies dainas 
didžiai vertino, suvokė jų meninę vertę.

Nuo 1930 m. K. Bajerčius Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos 
fakultete studijavo filologiją ir pedagogiką. Dirbdamas ir studijuodamas išbandė ir litera-
to plunksną. Bendradarbiavo suaugusiųjų ir vaikų spaudoje: „Žiburėlyje“, „Saulutėje“ ir kt. 
Viena po kitos išėjo jo knygelės vaikams: „Žemės vieškeliais“, „Namuose ir giriose“ ir „Spin-
dulėliai“. Vėlesniais metais išleido literatūrinę pasaką-apysaką „Zuikių žemėje“, apsakymų 
rinkinį „Nugirstos šnekos“ ir literatūrinių pasakų rinkinį „Iš pasakų krašto“. Lig šiol nerastas 
reikšmingiausio jo kūrinio „Gaigalas Kvarklys“ paskutinės redakcijos rankraštis. 

1939 m. K. Bajerčius persikėlė gyventi į Alytų. Dirbo Kalesninkų pradžios mokykloje, 
taip pat Alytaus pradžios mokyklų inspektoriumi. Į įsteigtą Alytaus mokytojų seminariją 
buvo paskirtas lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoju. „Kai jis kalbėdavo, mes nukeliaudavo-
me lyg į pasakų šalį, kur iškeliamas žmogaus nemirtingumas, sielos grožis, Dievo ir tėvynės 
meilė, pasiaukojimas ir savęs atsižadėjimas dėl aukštesnių idealų“, – rašė savo prisimini-
muose Stefanija Černytė („XXI amžius“, 1997 m. birželio 6 d.).

Karo metais, rizikuodamas gyvybe, K. Bajerčius išgelbėjo nuo mirties žydų Belkinų šeimą. 
Lietuvą antrą kartą okupavus sovietams, K. Bajerčius įstojo į rezistentų gretas. Kartu su 

kunigu Povilu Šliumpa-Partenijumi ir kitais Alytuje įsteigė stambią pasipriešinimo organi-
zaciją, vadovavo ir patriotinei jaunimo pasipriešinimo grupei. Organizavo platų partizanų 
rėmėjų tinklą, per kurį laisvės kovotojus pasiekdavo radijo ir sanitarijos reikmenys, žvalgy-
bos duomenys ir kita, buvo platinama partizanų spauda. Būdamas sumanus ir turėdamas 
daug pažinčių, K. Bajerčius padėjo koordinuoti ryšius tarp atskirų partizanų būrių ir jungi-
nių. Per jį ir jo grupę buvo palaikomas ryšys tarp Dzūkų grupės ir Dzūkų rinktinės, kurios 
vėliau buvo sujungtos į Dainavos apygardą. 1946 m. balandžio 23 d. vykusiame partizanų 
sąskrydyje vieninteliam K. Bajerčiui-Garibaldžiui, kaip inteligentijos atstovui, patikėta pasi-
rašyti Pietų Lietuvos partizanų vadų Deklaraciją.

1946 m. pabaigoje Alytaus pasipriešinimo grupė buvo likviduota, jos vadovai suimti. 
Gruodžio 6 d. suimtą K. Bajerčių kalino LSSR MGB apskrities skyriaus Alytaus vidaus ka-
lėjime, tardė ir kankino šalia esančiame NKVD–MVD Alytaus apskrities skyriuje. Nieko 
neišdavęs, nuo žiaurių sumušimų K. Bajerčius-Garibaldis po dviejų dienų mirė kalėjimo 
karceryje. Suklastoję mirties liudijimą, neva mokytojas mirė nuo girtumo, enkavėdistai jo 
lavoną užkasė iki šiol nerastoje vietoje. 

1947 m. pradžioje jo žmonai Magdalenai saugumiečiai grąžino tik vyro žiedą, paskutinį 
atlyginimą ir portfelį...

1950 m. Pietų Lietuvos srities partizanų vadas S. Staniškis-Viltis savo raporte LLKS tary-
bos prezidiumo pirmininkui J. Žemaičiui-Vytautui rašė, kad „...aukštesniųjų partizanų vadų 
pasitarimuose atsiradus priešingumams, K. Bajerčius savo autoritetingumu ir sumanumu 
rasdavo išeitį jų išvengti. Tai buvo išsimokslinęs, pasišventęs, narsus ir ryžtingas laisvės ko-
votojas, kuris viską, kas žmogui brangu žemėje, paaukojo Lietuvai Tėvynei“. 

Pietų Lietuvos partizanų vadų susirinkimo sprendimu 1950 m. birželio 1 d. Konstantinui 
Bajerčiui buvo suteiktas Laisvės kovos karžygio vardas. Lietuvos Respublikos Prezidento 
1997 m. lapkričio 20 d. dekretu jis apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu (da-
bar – Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius), o 1998 m. rugsėjo 14 d. – Žūvančiųjų gelbė-
jimo kryžiumi. 1997 m. gruodžio 17 d. jam suteiktas kario savanorio statusas. LR krašto 
apsaugos ministerijos 1999 m. gegužės 13 d. įsakymu – kapitono laipsnis (po mirties).

1994 m. sukurtas videofilmas „Garibaldžio byla“ (scenarijaus aut. E. Ignatavičius, rež. 
J. Sabolius).
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Alytaus mokytojų seminarijos darbuotojai. 1943 m. balandžio 15 d. Pirmoje eilėje iš 
kairės: Adolfas Ramanauskas, Šarkienė, Salmanavičiūtė, direktorius Juozas Mičiulis, 
Vainauskas, Kulikauskas, Matusevičienė; antroje eilėje iš kairės: Bancevičius, Kons-
tantinas Bajerčius, seminarijos raštininkas Šarka. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Atminimo lenta šioje mokykloje 1924–1927 m. dirbusiam ir gyve-
nusiam būsimajam Dainavos apygardos štabo nariui Konstantinui 
Bajerčiui-Garibaldžiui, suimtam ir 1946 m. gruodžio 8 d. nužudy-
tam LSSR MGB apskrities skyriaus Alytaus vidaus kalėjime, atmin-
ti. Buvusio pradžios mokyklos pastato ir atminimo lentos vaizdas. 
Kaišiadorių r. Palomenės sen. Gegužinės k. Įrengta 1997 m. K. Ba-
jerčiaus sūnaus rūpesčiu. A. Paulausko nuotr., 2004.


