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Anotace

Příspěvek představuje život a překladatelskou činnost pražského právníka, básníka,
dramatika a tlumočníka ve službách Československého státu židovského původu Friedricha
Adlera (1857-1938). Friedrich Adler vykonával ve svém životě mnoho významných funkcí. Za
svého života se dočkal značného uznání nejen jako překladatel básní Jaroslava Vrchlického,
s nímž ho pojilo přátelství, ale také jako překladatel vokálních a písňových textů do německého
jazyka, které byly vydány významným pražským vydavatelstvím Hudební Maticí. Příspěvek se
snaží popsat význam těchto překladů a důvod, proč byly uprostřed bilingvní společnosti
v meziválečné éře pořizovány.

Annotation
Friedrich Adler (1857-1938): Prague translator in the service of the Hudební matice in the interwar
bilingual space
The article presents the life and translation activity of the Prague lawyer, poet, playwright and interpreter
in the service of the Czechoslovak state of Jewish origin Friedrich Adler (1857-1938). Friedrich Adler
performed many important functions in his life. During his lifetime he received considerable acclaim
not only as a translator of poems by Jaroslav Vrchlický, who he was linked by friendship with, but also
as a translator of vocal and song lyrics into the German language, published by the prominent Prague
publishing house Hudební Matice. The article tries to describe the meaning and reason why these
translations were made in the middle of a bilingual society in the interwar period.
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