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Castor e Pólux, modelos para
Niso e Euríalo na Eneida?
Francisco Edi de Oliveira Sousa
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R esumo.  O episódio de Niso e Euríalo expõe uma peculiar amicitia entre dois guerreiros, cuja morte provoca forte efeito patético. Seu modelo principal seria a Doloneia;
entre os secundários, mencionam-se: o Rhesus, atribuído a Eurípides; a embaixada
para Aquiles na Ilíada; a viagem de Telêmaco na Odisseia; relatos da guerra contra
Aníbal nos Anais, de Ênio; a relação entre Orestes e Pílades na Ifigênia em Táuris, de
Eurípides. Tais modelos, todavia, não propiciam um exame satisfatório da afeição e
do fim que os une. Assim, este estudo discute um substrato poético capaz de iluminar
a fidelidade e o modus mortis de Niso e Euríalo: o par Castor-Pólux.
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tantum infelicem nimium dilexit amicum
(Verg. Aen. 9.430)

O leitor da Eneida não deixa ileso as páginas que estampam os nomes Niso e Euríalo: impressiona-o a amizade; a morte o comove. No nono
canto (168-502), uma façanha lhes cerceia a vida, e a poesia os consagra.
Admite-se como modelo primordial dessa passagem a Doloneia (Il. 10),
contudo daí não derivam a amicitia e o fim que os arrebatam. Com que
textos tais aspectos dialogam? Esta leitura investiga um possível substrato
poético capaz de iluminar a fidelidade e o modus mortis de Niso e Euríalo: o par Castor-Pólux.
Apresentam-se de início o contexto e a trama do episódio. Em seguida, faz-se um comentário dos principais modelos reconhecidos. Discute-se, enfim, a hipótese de a fidelidade e o modus mortis de Niso e Eurí
alo refletirem matizes de Castor e Pólux; para tanto, revisam-se poemas
relativos a esse par grego, pertinentes a esta leitura e compostos até a época
de Virgílio.
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