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Nėra žmogaus, kuris nežinotų, galingiausiasis karaliau, 
koks ryšys ir kokia proporcija sieja mūsų dvasią ir muzikinę 
harmoniją. Juk gi kiekvienas žmogus pats patiria, kad joks 
kitas dalykas labiau nepaveikia mūsų dvasios ir labiau jos 
nepradžiugina, kaip tiktai muzikos harmonija.

Taip muziką apibūdino žinomas vengrų kilmės Renesanso laikų liutnininkas 
virtuozas Valentinas Bakfarkas (1507–1576), daug keliavęs ir uoliai tarnavęs 
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvare 
Vilniuje. Būtent šiam valdovui V. Bakfarkas dedikavo antrąjį savo kūrinių liutniai 
rinkinį „Harmoniarum musicarum…“, išleistą 1565 m. Krokuvoje (Valentini 
Greffi Bakfarci Pannonii, Harmoniarum musicarum <...>, Cracoviae, 1565). 
Rinkinio įžangoje kompozitorius gražiais žodžiais pagerbia mecenatą valdovą ir 
labai poetiškai aprašo muziką bei jos poveikį kiekvienam žmogui. 

Šioje knygelėje publikuojama iš lotynų kalbos į lietuvių kalbą dr. Sigito Narbuto 
išversta minėto veikalo įžanga ir jos originalo faksimilės, priklausančios 
Bavarijos valstybinei bibliotekai (Bayerische Staatsbibliothek), fragmentas. 
Tekstas iliustruojamas Valdovų rūmų muziejaus archeologinių radinių ir 
interjero vertybių atvaizdais. 
Kartu su knygele išleidžiama kompaktinė plokštelė – 2012 m. Vilniuje sukurtas 
edukacinis filmas „Istorija muzika šlovinama“ apie senąją XV–XVII a. muziką, 
skambėjusią Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare, atgimstančią atkuriant 
Vilniaus rezidenciją. Filmo kūrėjai yra režisierius ir operatorius Algirdas 
Tarvydas ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmų Edukacijos ir lankytojų centras.  
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