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Holešov nezůstává k odkazu svého asi nejvýznamnějšího rodáka vlažným.
Roku 1959 proběhly celostátní oslavy 250. výročí narození tohoto významného hudebního velikána. Tehdejší Filharmonie pracujících – Státní
symfonický orchestr kraje Gottwaldovského uvedla skladby F. X. Richtera,
K. Stamice, Ign. Holzbauera, J. Haydna a W. A. Mozarta a v Růžové zahradě holešovského zámeckého parku byla odhalena busta F. X. Richtera
od ak. sochaře Jana Habarty. Po F. X. Richterovi bylo také pojmenováno
náměstí před holešovským zámkem. Připomínka hudebníka se uskutečnila i v roce 1989, kdy navštívili město zástupci z Mannheimu. Velké oslavy
300. výročí narození a připomínka 220. výročí úmrtí F. X. Richtera proběhly v roce 2009. Oslavy zahájil 24. dubna 2009 koncert Pražského
komorního orchestru ve velkém sále zámku. Pořádalo ho Rádio Vltava
(Eurorádio) a město Holešov a tento koncert byl přímým přenosem přenášen do 15 zemí Evropské unie.

Holešovská kapela byla pro Moravu dosti netypický jev, neboť hudebníci
v Holešově byli spíše najímáni a nebyli členy panského služebnictva, jako
například v Kroměříži či Vyškově. Také pěvecké obsazení bylo výjimečné. V holešovských divadelních produkcích účinkovali zpěváci světových
jmen, členové italských operních společností, kteří působili v Brně a léto
trávili na zdejším zámku.
O holešovském divadle se toho ví dosud jen málo, přesto se můžeme dočíst, že ve své době patřilo k technicky nejlépe vybaveným. Součástí holešovského zámeckého divadla byl také velmi rozsáhlý dekorační fundus,
bohužel nedochovaný, sestávající z 13 proměn, což svědčí o mimořádné
umělecké inscenační úrovni a není pochyb, že divadelní scéna byla vybavena také zařízením soudobé scénické kinetiky, rozličnými létajícími stroji,
umělým vlnobitím a různými přístroji k realizaci světelných a zvukových
efektů.
Repertoár holešovské opery lze bohužel zrekonstruovat pouze na základě
dochovaných libret.
Zvláštností holešovských produkcí byla občasná aktivní spoluúčast panstva, které muselo být hudebně velmi vyspělé.
V současnosti se město Holešov snaží na bohatou kulturní tradici zámku Holešov za hraběte Františka Antonína Rottala navázat. Zámek Holešov, který
byl vrácen v restituci a dlouhá léta bez využití chátral, v roce 2005 odkoupilo
město Holešov a započalo s velkorysou a nákladnou rekonstrukcí. Nyní se
ve zrekonstruovaných prostorách zámku odehrává řada koncertů Festivalu
Musica Holešov či desetidenní Letní škola barokní hudby a řada dalších kulturních akcí. Znovu je tak zámek Holešov významným kulturním centrem.

Dne 21. března 2016 zazněla v kostele sv. Janů v Brně (u Minoritů) v rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby novodobá světová premiéra
pašijového oratoria La deposizione dalla croce di Gesù Cristo Františka Xavera Richtera z roku 1748. Dílo v přímém přenosu pro ČRo provedl
soubor Czech Ensemble Baroque a sólisté (Kateřina Kněžíková, Marcus
Ullmann, Philippe Mathmann, Piotr Olech, Lenka Cafourková Ďuricová) pod
vedením dirigenta Romana Válka. V červnu 2016 bylo dílo natočeno pro firmu Supraphon. Soubor si vytýčil jako svůj dlouhodobý umělecký cíl objevení
a restauraci díla významného českého rodáka F. X. Richtera. Dosud natočil
ve světové premiéře Requiem Es dur, žalm De profundis clamavi à 12 voci
a oratorium La deposizione dalla croce. V každém následujícím roce vydá
soubor další titul.
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HUDBA NA HOLEŠOVSKÉM ZÁMKU

F. X. Richter po studiích sice svůj profesní život nespojil s Holešovem, přesto
i zde byl čilý hudební ruch. Nejzajímavějším hudebním obdobím holešovského zámku byla léta 1731 – 40, kdy jeho majitel František Antonín Rottal
získal titul tajného rady a byl povýšen do hraběcího stavu. Panstvo muselo
reprezentovat a zvalo si na panství malíře, sochaře, architekty, hudebníky
a vytvořili zde obdivuhodné kulturní centrum s velmi lákavými existenčními
podmínkami.
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FRANTIŠEK XAVER RICHTER
V roce 1740 vstoupil Richter do služby šlechtické kapely prince Anselma
von Reichlin – Meldegg v Kemptenu, který jej zaměstnal jako světského
ředitele hudby a vícekapelníka, později kapelníka. Kempten pro Richtera
znamenal rovněž změnu životního stylu, po letech strávených ve zdech benediktinských klášterů začal žít světštěji. V únoru 1743 se oženil s rodačkou
z Kemptenu Marií Annou Josephou Mozovou. V letech 1741-2 zde složil své
Te Deum - další mimořádné dílo barokního ražení. Vydání 12 symfonií pro
smyčce v Paříži v roce 1744 je důkazem skladatelovy aktivní tvůrčí činnosti
i vzrůstajícího uznání.

Holešov je místem, kde se podle lexikografa J. G. Meusela 1. prosince 1709
narodil František Xaver Richter, český barokní hudební skladatel, houslista a zpěvák. Matriční záznamy sice neexistují, ale z výzkumů prof. J. Sehnala
víme, že ve 20. letech 18. století ve službách hraběte Františka Antonína Rottala pobýval jistý strážný Matthias Richter, pravděpodobně otec budoucího
skladatele. Richter navíc Holešov jako své rodiště uváděl. V Holešově prožil
Richter první roky svého života a zde se dostal i do styku s Holzbauerovou
zámeckou kapelou, která působila ve službách rodu Rottalů v holešovském
zámku.

Roku 1746 Richterovi přichází do Mannheimu.
František Xaver zde zakotvil ve slavném ansámblu falckého kurfiřta Carla Theodora, který byl
složen z prvotřídních hudebníků. Vystupoval
zde jako zpěvák - basista a pravděpodobně i jako druhý houslista. Jeho sólové
vystoupení v operách je zaznamenáno
v roce 1748 (Publio v La clemenza di Tito
dvorního skladatele Carla Pietra Gruy)
a 1749 (Aminto v Galuppiho L’Olimpiade). V Mannheimu se manželům Richterovým narodili dva synové, 1750 Jan
Václav a 1754 Karel Josef Valentin. Roku
1748 byl Richter odměněn za zkomponování oratoria La deposizione dalla Croce na
kurfiřtovu žádost k Velkému pátku.

Roku 1736 působil Richter coby zpěvák – basista v angažmá na württemberském dvoře knížete Carla Alexandra ve Stuttgartu a na zámku Ludwigsburg. Po rozpuštění knížecí kapely roku 1737 odchází do Fuldy do
benediktinského kláštera, kde působil jako zpěvák a instrumentalista pod
patronátem barona Görtze Schlitze.

Z úvodu Richterova teoretického díla (Poučení o harmonii aneb důkladný návod k hudebnímu umění a pravidelné kompozici) se dovídáme o jeho četných
cestách do zahraničí, které podnikal během svého působení v Mannheimu.
Navštěvoval zejména Paříž, Amsterdam a Londýn, kde dohlížel na vydávání
svých skladeb. V Mannheimu Richter údajně působil jako uznávaný a vyhledávaný pedagog, ale jediným žákem, který zde u něj prokazatelně studoval
(v roce 1750), byl František Xaver Pokorný. Richter stále doufal, že bude postupovat z postu podřízeného zpěváka k vyššímu postavení, avšak roku 1751
nastupuje do čela mannheimské kapely bývalý holešovský kapelník hraběte
Františka Antonína Rottala Ignaz Holzbauer. Po roce 1760 je Richterovi udělen titul komorního skladatele „Musicien et compositeur de la chambre de S.
A. S. electorale“, profesní postup se však stále nedostavuje. Přestože působí
v Mannheimu už mnoho let, nepatří mezi kurfiřtovy oblíbené skladatele. Příčinou byla zřejmě Richterova konzervativní, vážná povaha, tradicionalistický
kompoziční přístup a zájem o tvorbu převážně duchovní hudby. Kurfiřt Carl
Theodor naopak velmi miloval virtuózní vokální styl italské neapolské operní
školy. Mannheim v jeho době disponoval obrovským, honosným divadlem,
které pařilo k největším v Evropě.

Významnou etapou byla doba strávená v bavorském Ettalu. Povolal jej tam
opat tamního benediktinského kláštera a zde se stal Richter hudebním ředitelem Benediktinské rytířské akademie s ročním platem 100 zl, s bytem
a s volným místem u stolu mezi kavalíry a šlechtici při obědě. Z té doby je
dochované Ettalské oratorium – velkoryse koncipovaná téměř devadesátiminutová kompozice.

Tyto rozpory nakonec vyústily v rozhodnutí Mannheim opustit. Richter odchází roku 1769 spolu s dalšími hudebníky mimo jiné i Karlem a Antonínem Stamicovými. Závěrečnou etapu svého dlouhého života strávil Richter ve Štrasburku, kde byl 24. dubna 1769 jmenován hudebním ředitelem biskupské
katedrály Notre Dame. Na toto místo byl vypsán konkurz a Richter předložil
jako zkušební skladbu Žalm 136 Super flumina Babylonis pro 12 hlasů

Odsud vedla jeho cesta do Uherského Hradiště, kde v letech 1722-1727
navštěvoval hudební seminář sv. Františka Borgiáše při jezuitské koleji. Protože bylo zvykem uvádět v seznamech studentů místo jejich původu, je zde
znovu potvrzeno jeho spojení s Holešovem (Franciscus Richter Moravus Holeschoviensis, Altista et Instrumentalista). Období mezi roky 1727 až 1736
strávil Richter ve Vídni, kde působil především jako zpěvák, pravděpodobně
byl také žákem významného rakouského barokního skladatele Johanna Josepha Fuxe. Je velmi pravděpodobné, že hudebně nadaného Richtera po
absolvování jezuitské školy do Vídně poslal sám holešovský hrabě František
Antonín Rottal. Tehdejší hudbymilovná moravská šlechta totiž dbala na kvalitní hudební vzdělání svých poddaných, kteří se poté stávali oporou domácích
ansámblů.

a komorní orchestr, kterou úspěšně uvedl již roku 1767 v pařížském Le Concert Spirituel. Provedení bylo velmi dobře oceněno v novinách Mercure de
France, díky čemuž měl ve Štrasburku dobré jméno. Richterův příchod do
Štrasburku znamenal povznesení úrovně chrámové kapely a vedl k hudebnímu rozkvětu celého města. Jeho služební závazky zahrnovaly i dohled nad
místní dvorní kapelou a štrasburským městským orchestrem. Chrámová kapela byla v době jeho působení druhá největší ve Francii po královské kapele
v Paříži.
Na Richterův prestižní hudební post ve Štrasburku si dělal zálusk i Wolfgang
Amadeus Mozart, který se o tom zmínil v dopise svému otci za svého krátkého pobytu ve Štrasburku v roce 1778.
Když v roce 1782 zemřela Richterova manželka Anna Marie, vyprosil si Richter u biskupa pomocníka, kterým se stal žák Josepha Haydna, Ignaz Joseph
Pleyel.
V posledním roce Richterova života vypukla Velká francouzská revoluce,
která hned při svém začátku měla odezvu i ve Štrasburku. Revoluční bouře
a zániku hudebních institucí, která Richter dlouhá léta budoval, se naštěstí
nedožil. Zemřel 12. září1789 ve věku nedožitých 80 let. Při zádušních obřadech byla provedena jeho Messa de Requiem á 16 voci in Es dur,
kterou sám složil ke svému pohřbu, a jejíž partituru ještě v den své smrti pečlivě překontroloval. Pochován je na svatohavelském hřbitově ve Štrasburku.

