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MICHEL FOUCAULT EN HET GRIEKSE DRAMA

Spreker: Prof. dr. Mark Lambrechts (Brussel/Leuven)
Michel Foucault (1926-1984) is op dit ogenblik de meest geciteerde denker in de
menswetenschappen. Hij was zeer maatschappelijk geëngageerd en zette zich in voor de
problematiek van gevangenen, vluchtelingen, homoseksuelen, psychiatrische patiënten,… en
vanuit dit engagement ontwikkelde hij een rijk filosofisch oeuvre. In zijn loopbaan besteedde
hij ook veel aandacht aan literatuur, meer in het bijzonder ook aan het Griekse drama.
In een eerste lezing zullen we wat dieper ingaan op de rol die het waarheidsvinden speelt in de
tragedie van Koning Oedipus van Sophocles. Dit drama illustreert bij uitstek de verhouding
tussen macht en waarheid. Foucault is tijdens zijn loopbaan regelmatig teruggekomen op de
meervoudige betekenis van dit rijke theaterstuk.
In een tweede lezing gaan we wat nader in op de thematiek van het waarheidsspreken
(parrèsia) zoals die door Euripides wordt ontwikkeld in zijn tragedies.
Foucault hechtte veel belang aan de persoonlijke moed om de waarheid te spreken. Deze
opdracht is in deze tijd van groeiend populisme en naar de mond praten meer dan ooit actueel
én relevant.
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