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Marko Marinčič  je na Filozofski fakulteti Uni-
verze v Ljubljani študiral klasično � lologijo. 
Leta je 1999 pod mentorstvom akad. zasl. 
prof. dr. Kajetan Gantarja doktoriral s temo 
Helenistični epilij v Rimu. Trenutno je redni re-
dni profesor za rimsko in grško književnost na 
Univerzi v Ljubljani. Glavna področja njegovih 
objav so antična poezija, dramatika in roman, 
antična mitologija in recepcija klasične antike 
v srednjem in novem veku. Kot udeleženec na 
mednarodnih konferencah ali vabljeni preda-
vatelj je predaval na številnih evropskih uni-
verzah. V knjižni obliki je objavil vrsto prevo-
dov iz latinske, grške in francoske književnosti. 
Več prevodov dramskih besedil je bilo uprizor-
jenih. Za prevajalske dosežke je prejel Sovre-
tovo nagrado Društva slovenskih književnih 
prevajalcev (1996), nagrado Zlata ptica (2000) 
in nagrado Dominika Smoleta (Borštnikovo 
srečanje 2009).

Starejše literarne zgodovine poznajo dva Ka-
tula: prvi je rimski poeziji odkril osebni izraz, 
drugi oblikovno zavest. Prvi je proto-roman-
tik, ki »sovraži in ljubi«, drugi z intelektualistič-
no distanco kuje verze. Prvemu je zgled Sa-
pfo, drugemu Kalimah. Katula so dolgo brali 
naivno biografsko. Bolj kot Katulov liber jih je 
zanimala Lezbija. Kdo je bila ta ženska? Kje sta 
se prvič srečala? Je res dala prednost nekemu 
Celiju Rufu? Je ta res identičen z Rufom, ki ga 
po Katulovi navedbi oralno zadovoljuje poko-
pališčna prostitutka Rufa iz Bolonje?

Tovrstni forenzično biografski poskusi doka-
zujejo živost Katulove poezije, vendar k razu-
mevanju besedil ne prispevajo veliko. A tudi 
antibiografska branja zadnjih desetletij Katula 
pogosto slikajo enostransko, kot svetobežne-
ga dandyja, ki ne ve, kaj govori, ko Cezarja 
imenuje cinaedus Romulus. 

Avtor te knjige »neoterika« Katula učinkovito 
predstavi kot otroka svojega časa, ki se iz tu-
multa pozne republike ne umika v samoljubni 
formalizem, temveč v novi obliki išče osebni 
in politični izraz. V dodatku je prvi slovenski 
prevod Katulovega tour de force, kratkega epa 
o svatbi Peleja in Tetide (C. 64).
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Carmina docta:
Katul in nova poezija
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