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VÆRN OM 
JERES  
VÆRDIER, 
EUROPÆERE!
Bernard-Henri Lévy er i Danmark for 
tiden. Fladskærmsfilosoffen har et 
dybt tag i franskmændenes debat 
om muslimer og kritiserer EU for 
dets fokus på krumme agurker.

Af Søren Schauser  

falde til jorden. Men han rejste sig. Lévy er end-
da mere aktiv end nogensinde og har de sene-
ste dage været på dansk jord som gæst på film-
festivalen CPH:DOX. Hvordan han gjorde det 
rent praktisk, skulle gå over i historien – og for-
tæller ikke så lidt om hans format og type som 
intellektuel: 

Kendissen løj sig ikke fra det. Han skød hel-
ler ikke skylden for sit manglende tjek af kilden 
over på andre. 

Bernard-Henri Lévy kaldte ganske enkelt 
fupnummeret for brillant og troværdigt og jour-
nalisten for en glimrende filosof. »Kudos til 
kunstneren!«, endte han sit forsvar. 

Den sidste flothed fik mange fans tilbage i 
folden. Frankrigs måske største tænker og mest 
indflydelsesrige debattør var ikke for fin til en 
ros af folk uden for faget. 

Jo, han var hoppet direkte på journalistens 
limpind og havde troet hvert et ord – men ene 
og alene fordi journalisten rent faktisk var en 
stor tænker i egen ret. 

L
évy er i det hele taget glad for skriben-
ter på moderne medier. De kan for ek-
sempel gøre sig godt i diverse debatter 
på TV, siger han. Når de politiske aktø-
rer sidder med uld i mund – så kan en 

god skribent skære igennem og samle op. 

BBernard-Henri Lévy kom galt af sted for nogle 
år siden.

Filosoffen havde bygget en stor artikel fra 
2010 på Jean-Baptiste Botuls bøger. 

Eller mere præcist: Han havde langet ud ef-
ter gamle Immanuel Kant, efter en af Tysklands 
største tænkere i nyere tid – alt sammen ved 
hjælp af omfattende citater fra Botuls skrifter. 

Problemet? 
Botul fandtes ikke i virkeligheden. Han var 

løgn, et fupnummer, et satirisk påfund. Den 
modige »filosof« var udslag af en kendt journa-
lists frie fantasi. 

Åh, nej. Misforståelsen og hans manglende 
kildetjek vakte skandale ud over alle grænser. 
Bernard-Henri Lévys talløse fjender faldt over 
ham og kaldte hele hans litteratur ubrugelig. 

Hvis man ikke havde indset det uvederhæf-
tige i hans person indtil nu, så lignede hans es-
say med den falske filosof et endegyldigt bevis. 

At rejse sig efter den sag har ikke været nemt. 
Bernard-Henri Lévy er trods alt folkeeje i 

Frankrig og hyppig gæst på TV med videre. 
Han er gift med en amerikansk filmstjerne, 

privat ven med politikere på højeste sted og 
evigt indblandet i tidens mest påtrængende 
spørgsmål. 

Så hvis netop han med ét viste sig fagligt udu-
elig, ville det største korthus i fransk filosofi IN
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Bernard-Henri 
Lévy 

Født 1948 i Algeriet som søn 
af en milliardær og 
forretningsmand med 
speciale i truede træarter. 

Elev på den prestigefulde 
École Normale Supérieure 
med legender som Jacques 
Derrida og Louis Althusser 
som lærere. 

Medstifter af gruppen 
Nouveaux Philosophes i de 
tidlige 1970ere og lands-
kendt med skriftet »L’Idéo-
logie française« fra 1981. 

Har siden forfattet en lang 
række bøger om alt fra 
jødedommens væsen til 
krigens årsager – særlig 
omtalt med bogen om 
journalisten Daniel Pearls 
død. 

På dansk findes »I djæve-
lens vold« og »Det menne-
skelige barbari«. 

Gift med amerikanskfødte 
Arielle Dombasle og ofte 
på forsiderne med kontro-
versielle udtalelser om 
eksempelvis sin egen 
virilitet. 

Fladskærms- 
filosoffen
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Bernard-Henri Lévy er 
flere gange blevet 
overfaldet og buhet ud fra 
offentlige forsamlinger og 
er en af de 89 personer, der 
forrige år fik 
indrejseforbud til Rusland. 
Foto: Ali Mahdavi

»Man må også tænke 
på satirens effekt på 
muslimerne selv. Langt 
de fleste er okay med 
det her. Jeg ved det 
fra mine muslimske 
bekendte. Nogle af 
dem griner mindst lige 
så højt af satiren«

Og verden har i hans øjne mere end nogen-
sinde brug for mennesker med deres menin-
gers mod. Han har selv levet farligt i perioder 
og helt bogstaveligt sat livet på spil for sand-
hedens skyld. 

I de unge dage som regulær krigskorrespon-
dent. I de senere år som rejsende til diverse 
kriseområder og deciderede krigsskuepladser. 
Som da han i 2003 rejste gennem Pakistans 
mørkeste og mest militante miljøer i jagten på 
journalisten Daniel Pearls mordere. 

Færdigsyede holdninger har til gengæld al-
drig været hans stil. Han melder sig nødig un-
der nogen faner og lægger sig lige gerne ud med 
folk fra alle lejre – ikke ulig forfatteren Jens 
Christian Grøndahl på dansk jord. 

Den jødiskfødte filosof er hverken klart rød 
eller udpræget blå i vores betydning, hverken 
nationalistisk eller internationalistisk. Hver-
ken klassisk »islamkritiker« eller »flygtninge-
ven«. 

Men han ser rigtignok mørke i det moderne 
Europas horisont. 

»Terroristerne er jo alle vegne,« siger han. 
»De kan slå ned hvor som helst, til hver en 

tid og med alle tænkelige midler, og de flytter 
sig hele tiden. Så eksempelvis Brexit ligner 

højst en krise i samarbejdet. Vores værste ud-
fordring lige nu er ikke en krise. Vi er åbenlyst 
i undtagelsestilstand.« 

En trussel mod civilisationen?
»Foreløbig en krig mellem to opfattelser af 

islam. På den ene side en moderat, demokra-
tisk, sekulær islam. På den anden en funda-
mentalistisk, fascistisk, kulsort islam.« 

B
ernard-Henri Lévy forudser en kamp 
til døden mellem de to retninger. Kun 
en af dem vil overleve. 

Nogle iagttagere har set den egen-
tlige udfordring som et slagsmål mel-

lem vesterlændinge og arabiske folkeslag. Alt-
så at problemet slet ikke handler om islam som 
sådan, men om en voksende racisme mod folk 
specifikt af arabisk herkomst – en racisme i fa-
milie med antisemitismen op til Anden Ver-
denskrig. Lévy afviser helt den tolkning. 

»Det er slet ikke et arabisk spørgsmål,« siger 
han. 

»Hvad jihadismen angår, er der ingen for-
skel på den arabiske og den asiatiske udgave. 
Man skal ikke glemme de roller, lande som Pa-
kistan og Afghanistan har haft. De første celler 
af al-Qaeda opstod i præcis de lande. Ikke i 

arabiske lande. IS har så tegnet jihadismen 
mest den sidste tid – men det pendul skal nok 
svinde tilbage igen.« 

H
an er helhjertet tilhænger af EU og 
ser klare grænser som en del af løs-
ningen på de nuværende udfordrin-
ger. 

»Man kan ikke tænke sig en poli-
tisk stærk enhed uden fysiske grænser,« siger 
han. 

»Tyrkisk politik er så åbenlyst ikke gået i 
europæisk retning under præsident Erdogans 
styre. At man helt alvorligt fortsætter forhand-
lingerne om medlemskab af EU er virkelig hyk-
lerisk. Det er faktisk fuldstændig surrealistisk. 
Europa dør på den måde.«

Du går ind for EU. Men...?
»Fuldstændig. Et hundrede procent. Men 

unionen skulle gøre mere af det, den er sat i 
verden for – og mindre af alt det andet,« siger 
han. »EU skal ikke blande sig i alt muligt om 
dagliglivet i Danmark eller Frankrig. Langt 
større spørgsmål trænger alvorligt til gennem-
syn. Hvem skal være præsident? Hvad med 
politiet ved vores grænser? Hvad med skatter 
og afgifter? Hvad med vores forsvar? 

Sådan nogle spørgsmål bliver stadig mere 
påtrængende med tiden. Se på udviklingen i 
USA og Rusland.«

»Vi europæere må altså kigge meget indad. 
Kigge på os selv og vores egen kreds. For ame-
rikanerne gør det ikke. 

Tænk på Donald Trumps skepsis over for 
NATO. Vi er alle venner af USA, men de ligner 
ikke nødvendigvis venner af os længere. Hvis 
de baltiske lande eller endda Polen blev inva-
deret, ville de ikke nødvendigvis forsvare lan-
dene med alle midler.«

Skal vi snarere kigge mod øst så?
»Endnu værre. Rusland er vores værste fjen-

de både strategisk og militært. Deres fly over-
skrider igen og igen Europas østligste grænser, 
selv om vi ikke altid hører om de enkelte si-
tuationer,« siger Lévy. 

»Men det værste er næsten Putins politiske 
modvilje. Han vender ryggen til europæiske 
værdier. Til integritet, tolerance, til ytrings-
frihed. Vi europæere har altså en stadig min-
dre ven i vest og en fjende i øst. Så vi kan ikke 
rigtig kigge nogen steder hen.«

Du har været vred over truslerne mod Morgen-
avisen Jyllands-Posten og forsvaret satiren. Hvad 
er ytringsfrihedens fremtid?

»At true personer er indlysende nok uac-
ceptabelt. At kunne kritisere, drille, grine ad 
religioner er til gengæld ikke kun tilladt. Det 
er selve kernen af europæisk identitet. Europa 
er jo bygget på selve retten til latterliggørelse 
af kristendommen og alle andre dogmer. Hvis 
vi giver køb på den ret, vender vi selv ryggen 
til vores identitet. 

Vi skal have lov… Men skal vi også gå aktivt ind 
og gøre det?

»Ja, hvis tegningerne er gode nok. Alt hand-
ler i sidste ende om tegningernes kvalitet. 
Tænk på det terrorramte Charlie Hebdo i sin 
sid. Redaktionen kunne gøre grin med ima-
mer, med rabbinere, med katolske præster. Vi 
må simpelthen ikke give os på det punkt. 

Men må også tænke på satirens effekt på 
muslimerne selv. Langt de fleste er okay med 
det her. Jeg ved det fra mine muslimske be-
kendte. Nogle af dem griner mindst lige så højt 
over satiren. 

De føler en lettelse over det hele, fordi de 
også selv er noget trætte og kan føle deres dog-
mer for tunge.«

Så islams oplysningstid er gået i gang?
»Den er stærk i dag. Og den vil ikke vinde 

uden humor, uden ironien, uden plads til ko-
medien og det brede smil.«

shx@berlingske.dk

»Peshmerga« fra 2016 
handler om kurderners kamp 
for et selvstændigt Kurdistan 
i Syrien, Irak, Iran og Turkiet. 
Kan ses denne mandag aften 
kl. 19.15 i Cinemateket. 

»The Battle of Mosul« fra 
2017 fokuserer mere specifikt 
på kampen mellem kurdiske 
styrker og IS om Iraks 
tredjestørste by, Mosul.

Filosoffens  
to film
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