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MED A 

Postać 1 mitologii greckiej. Córka Ajetesa, krola 1lchidy. Czarodziejk 
Za koc je s i ę w bohaterze Jazonie przybyłym do f olchidy wraz z Ar 
by zdobyć złote runo potrzebne do odzyskania leżnego mu tronu 
Medea wykorzystując swą magiczną moc ratu·e Ja 7
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to, czego potrzebował . Potajemnie bierze śl zor1em 1 u 
statkiem Argo. By zatrzymać pościg, (fio ysłaną przez ojca) zab J 
l rata i wrzuca kawałk i jego c i ała do . Po wielu perypetiach załog 

iera do Jol kos, odzie Jazon ma obJ władzę. Medea mści s i ę na Pelias1 
niec1dyś pozbaw ił władzy ojca Jazona. od pozorem magicznego odmłodz 1 

Pelid~cl nakłoni ła jego córki do poćwiar owania go, szczątki zaś wrzuca do kotła nie 
dokonuJ~C ich scalenia. Okrutny czyn dei wywołuje nienawiść, co zrnus1a ją do 
uci aki. MLJ„ on i ich dwóc uchodzą z Jol kos Po wielu perypetiach 

r fiaJą do or ,gd11e otrzy ienie u króla Kreona. Z czasem Jazon 
J się kr w1 godnym następcą ·idealnym kandydatem na la 
n czk1, uzy. Kreon unieważnia w1 · e11stwo Jazona z Mecie 

r i ygodnej cudzoziemki. W tym rn c yna si a qa 
J rzez S nekę M!odszego. 



GNIEW 
Jest pociągaj cy 
bol i 
wyczerpuje 
jest nfeprzewidyw I 
jest glodny e 
rani 
zżera od środka 
jest ślepy 
zaprzecza istnieniu bogów 
dodaie odwagi 
rodz, agresję 
niesie mi rć 

SENEKA 
MŁODSZY 

0 GNIEWIE 
Księga I 
Rozdzia ł VIII 
FRAGM. 

„Najlepszą jest rzeczą. by zaraz pierwszą podnietę do gniewu ncitychrniast 
stfum ić i przeciwstaw·ć mu się w sarY'ych ;ego początkach . jak równiez dokłdda 
stara n, abyśmy w gniew nie wpdddli. Jesli bowiem ;uz nas zacznie ponosić na 
oślep, wtedy trudny jest odwrot do namy<;łu Jako jedynego ra unku, poni wa 
am się konczy panowanie rozumu, gdzie raz wtargnęła r am1ętność, a z wo 

na2ej przyznane zostało Jej jakieś prawo. W dalszym cląqu dokaze tyle. 
ile Jej się podoba, '11e zaś tyle, na flety j , o wolis_z" 
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