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Flamboyant, frygtløs og altid i 
opknappet, hvid skjorte. 
Aske Munck har besøgt den franske 
fi losof Bernard-Henri Lévy i anledning 
af hans to nye dokumentarfi lm. 
Side 10-11

Islamisk Stat er en 
papirtiger, der lever højt på 

den vildfarelse, at ingen andre 
er rede til at dø for det, de tror 
på. Men det er de.



LAYOUT: BENTE BRUUN 

Den 69-årige Bernard-Henry Lévy er filosofiens svar på Batman – en intellektuel rigmand, der har arvet en formue fra sin fader, men som ikke kan stille sig tilfreds med at betragte virkeligheden på sikker afstand bag sit guldrandede 
skrivebord. Nej, han skal ud på slagmarken, lugte krudtet, føle heltemodet og de uskyldiges lidelser under tyrannernes støvler.

Af ASKE MUNCK

PARIS – Det er en kontrast 
så voldsom, at den 
næsten er vanskelig at 
kapere. Dagen forinden 
så jeg den franske 
filosof og intellektuelle 
Bernard-Henry Lévy 
i en dokumentarfilm, 

hvor han følger de kurdiske peshmerga-
krigere, der bekæmpede de fanatiske 
jihadister fra Islamisk Stat på de golde sletter 
omkring Mosul i det nordlige Irak. Og i 
dag tager han imod i sit mondæne domicil, 
en kæmpemæssig herskabslejlighed i det 
mondæne 8. arrondissement, et stenkast fra 
den franske præsidents residens, Élyséepalæet. 
En verden til forskel fra det støv, blod og 
død, som gennemsyrer de to film, som 
fransk presse har kaldt både »effektfulde« og 
»vigtige«, og som i denne uge fik premiere 
i Danmark på dokumentarfilmfestivalen 
CPH:DOX.

Den ene om de kurdiske peshmerga-krigere 
og deres sammenbidte og ufortrødne kamp 
mod Islamisk Stats voldskalifat i Irak, og 
den anden med skarpt fokus på kampen om 
islamisternes hovedby Mosul i det nordlige 
Irak. Bernard-Henry Lévy følger de kurdiske 
krigere tæt gennem flere måneders krig, mens 
de kæmper og falder for islamisternes kugler, 
og ufortrødent rydder den ene forhindring 
efter den anden på vejen mod hovedbyen 
Mosul. 

Lévy lægger ikke skjul på motivet bag 
filmene: »De handler begge om kampen mod 
vor tids fascisme: jihadismen. Vi er nødt til 
at tilintetgøre denne nye nazisme, som vore 
forældre gjorde med dens forgænger.« 

Han nærmest lægger sig ned i den 
kolossale muldvarpegrå velourdivaneser, 
som knejser midt i stuen blandt en veritabel 
skov af antikviteter: en lille karamelfarvet 
burmeserkat smyger sig rundt mellem de 
mange Louis XVI-stole, sirligt udskårne 
beduinborde og funklende gyldne glober. 
Hver en centimeter af væggene er fyldt med 
oliemalerier, overornamenterede empirespejle, 
arabiske krumsabler, og lidt væk knejser en 
samling af offerøksehoveder i jade fra de 
sydamerikanske mayastammer.

En kammertjener i hvid kitteljakke 
kommer med kaffe på en lille lakbakke med 
et hvidbroderet klæde og en kande grøn te, 
som Lévy konstant nipper til i den næste 
times tid. 

Den 69-årige Bernard-Henry Lévy – der 
i Frankrig stort set kun omtales ved sine 
initialer BHL – kan bedst karakteriseres som 
filosofiens svar på Batman – en intellektuel 
rigmand, der har arvet en kæmpemæssig 
formue fra sin fader, men som ikke kan stille 
sig tilfreds med at betragte og kommentere 
virkeligheden på sikker afstand bag sit 
guldrandede skrivebord. Nej, han skal ud på 
slagmarken, lugte krudtet, føle heltemodet 
og de uskyldiges lidelser under tyrannernes 
støvler. 

I modsætning til den maskeklædte Marvel-
hævner optræder BHL altid i sort jakkesæt 
og nystrøget, meget opknappet hvid skjorte 
– også selv om alle soldaterne omkring ham 

bærer hjelm og skudsikker kevlarvest. Og 
han er da også konstant til stede i filmene, 
uanset om de kæmpende peshmerga falder 
i et af jihadisternes bagholdsangreb, eller de 
undersøger de hulesystemer, spækket med 
sprængstoffer og snubleminer, som gjorde det 
muligt for krigerne fra Islamisk Stat at holde 
stand så relativt længe. 

De to seneste film er ikke 
dokumentarværker i klassisk forstand, som 
vi er vant til i Danmark. Mest af alt fordi 
lydsporet fyldes af BHLs ofte flammende 
kommentarer og tanker, der ikke lader 
nogen tvivl tilbage om hans egne holdninger 
og verdenssyn, og som ofte er nærmest 
karikerede i deres forenklede fremstilling af 
virkeligheden. Et valg, han forsvarer med 
glødende ildhu: 

»Jeg er ikke journalist. Jeg er en forfatter, 
der – som Hemingway sagde – sætter sit 
hoved og sin egen krop på spil for sine idealer. 
Jeg er et vidne med stærke holdninger, og 
jeg har aldrig dyrket neutralitetskulten. Vi 
kæmper med det, vi har: våben, når man er 
soldat, ord, når man er forfatter, og billeder, 
når man er filmmager,« siger han med et 
insisterende blik hen over tekoppen.

BERNARD-HENRY Lévy blev født i 
Algeriet af en ekstremt velhavende jødisk 
familie, men flyttede siden til Paris og læste 
filosofi på den prestigiøse École Normale 
Supérieure under så fremtrædende filosoffer 
som Jacques Derrida og Louis Althusser. I 
slutningen af 1960erne udgjorde han sam-
men med den nu afdøde André Glucksmann 
kernen i de såkaldte nouveaux philosophes og 
kløvede den yderste venstrefløjs drømmende 
marxistiske dogmer med sit kontroversielle 
værk La barbarie à visage humain. Her slog 
han fast, at marxismen i sig bar både korrup-
tion, magtmisbrug og undertvingelse. 

Lige siden har Lévy kæmpet en utrættelig 
kamp mod autokrater overalt på kloden 
gennem sine snesevis af bøger, ugentlige 
bloc notes i nyhedsmagasinet Le Point, sin 
hjemmeside laregledujeu.org, sine hyppige 
optrædener i radio og tv og ikke mindst sine 
bemærkelsesværdige tætte forbindelser til 
magtens inderkreds. 

Bernard-Henri Lévys kontroversielle 
synspunkter er ofte upopulære – om end 
ofte forbløffende profetiske. Utvivlsomt et 
resultat af, at mange franskmænd ikke kan 
døje hans facon og synes, der er noget fordækt 
over en rigmandsfilosof med butler, som bor 
et stenkast fra Élyséepalæet og har et mindre 
palads i Marrakesh. Som er bonkammerat 
med forretningsmogulen François Pinault 

og våbenfabrikanten Jean-Luc Lagardère, 
og som er gift med showbiz-divaen Arielle 
Dombasle, der uden at blinke sammenligner 
sin ægtemand med Jesus. 

Selv affejer han dog kontroverserne om sin 
person som »et nødvendigt onde, hvis man vil 
gøre sig gældende i samfundsdebatten«: 

De to seneste dokumentarfilm er på én og 
samme gang en film om kampen mod vor 
tids mørke – islamismen – og et heltekvad om 
de tapre kurdiske peshmergaer og deres kamp 
for en uafhængig stat. 

»De to ting hænger uløseligt sammen,« siger 
Lévy. 

»Fanatikerne fra Islamisk Stat er gode 
terrorister, men elendige krigere. Det var 
utrolig vigtigt for mig efter terrorangrebene 
i Paris og Nice at være med til at bryde den 
myte om deres egen usårlighed, som det var 
lykkedes Daesh (Islamisk Stat, red.) at bygge 
op, og som de brugte til at rekruttere rodløse 
folk fra de europæiske forstæder til deres 
mørke sag. For Islamisk Stat er en papirtiger, 
der lever højt på den vildfarelse, at ingen 
andre er rede til at dø for det, de tror på. Men 
det er de. Det har jeg set i rigt mål dernede. 
Peshmergaerne er ikke bare bedre soldater, de 
kæmper så bravt, fordi de har svaret på det 
spørgsmål, alle soldater stiller sig: ’Hvorfor 
kæmper vi?’« siger han. 

»De kæmper for noget mere og større end 
bare dette ene slag og denne krig. De kæmper 
for menneskeheden, for humanismen og for 
deres egen fremtid.« 

BERNARD-HENRY Lévy er kendt for at 
finde et tema, han brænder for, og bide sig 
fast. Og på alle platforme at plædere sin sag og 
forsøge at lægge pres på de franske præsiden-
ter, som han ofte har haft et bemærkelsesvær-
digt nært forhold til. I 2011 var det BHL, der 
overtalte præsident Sarkozy til at føre an i de 
vestlige bombetoger mod den libyske diktator 
Muammar Gaddafi for at støtte oprørerne 
i Benghazi, ligesom det var ham, der over-
beviste præsident Mitterrand om at bombe 
de serbiske stillinger omkring det belejrede 
Sarajevo. 

Nu er hans blik altså faldet på kurderne. 
Kurderne har i de seneste to år været 
spydspids i kampen mod Islamisk Stat, og det 
er ifølge Lévy en rolle, de gerne påtog sig. Det 
er også en rolle, der giver en vis vægt til kravet 
om en uafhængig kurdisk stat. 

»Vi har i Frankrig altid troet på, at 
nationerne blev skabt i blodet fra historiens 
store slag. For en gangs skyld er der virkelig 
tale om en ædel sag mod en barbarisk 
voldsideologi, så kan vi virkelig tillade os at 
vende kurderne ryggen?«

Bernard-Henry Lévy ser mange 
lighedspunkter med kurdernes kamp for 
selvstændighed og staten Israels historie. For 
ligesom jøderne var forfulgt, indtil de fik 
deres egen stat, har kurderne alt for længe 
været et glemt folk, som de internationale 
diplomater i over et århundrede har opfattet 
som besværlige urostiftere. Nu er tiden 
moden til at gøre op med realpolitikkens 
gustne virkelighed, mener han. For en kurdisk 
stat ville i hans optik kunne bringe mere fred 
til en alt for ustabil og volds- og krigsplaget 
region: 

»Kurderne er jo ikke bare modige. De 
har en dybt forankret sans for verdslighed, 
for lighed mellem mænd og kvinder. De 
kvindelige peshmergaer er i øvrigt et af de 
stærkeste våben mod Daesh (Islamisk Stat, 
red.), fordi islamisterne ikke tror, de kommer 
i himlen, hvis de bliver dræbt af en kvinde. 
Kurderne har en helt grundlæggende respekt 
for andre religioner og folkeslag, som er 
sjælden i Mellemøsten, hvor både jøder og 
kristne bliver forfulgt,« forklarer Lévy. 

Den del af hans budskab illustreres tydeligt 
i en scene i filmen La Bataille de Mossoul, 
hvor kurdiske soldater hjælper en kristen 
præst med at sætte et kors fast på kuplen af en 
udbombet kirke i en af forposterne til Mosul, 
mens granater og maskinkanonerne lyder i 
baggrunden. 

KAMPEN mod islamisterne er imidlertid 
langtfra forbi, og Bernard-Henry Lévy gruer 
for, at tiden efter krigen mod Islamisk Stat 
kan vise sig at blive voldsomt kaotisk. Han 
frygter, at situationen kan ende ligesom i 
Libyen. Efter de franske og vestlige bombar-
dementer af de Gaddafi-tro regeringsstyrker 
var Vestens vilje til at spille en rolle i Libyen 
efter diktatorens fald særdeles begrænset, 
og det er en af de afgørende forklaringer på 

Tankekrig. Den franske filosof og intellektuelle Bernard-Henri Lévy har på tætteste hold fulgt  
krigen mod Islamisk Stat. Men selv om islamisterne taber slaget, er kampen langtfra forbi.  
Forude truer et endnu større kaos.

Slaget om civilisationens fremtid

Jeg er en forfatter, der – som 
Hemingway sagde – sætter 
sit hoved og sin egen krop på 
spil for sine idealer. Jeg er et 
vidne med stærke holdninger, 
og jeg har aldrig dyrket 
neutralitetskulten. 
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  KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT

Den 69-årige Bernard-Henry Lévy er filosofiens svar på Batman – en intellektuel rigmand, der har arvet en formue fra sin fader, men som ikke kan stille sig tilfreds med at betragte virkeligheden på sikker afstand bag sit guldrandede 
skrivebord. Nej, han skal ud på slagmarken, lugte krudtet, føle heltemodet og de uskyldiges lidelser under tyrannernes støvler.

det morads af vold og terror, som Libyen er 
sunket ned i nu, påpeger Lévy. 

Han bryder sig egentlig i virkeligheden ikke 
om krig. Tværtimod, men nogle gange kan 
den være nødvendig, forklarer han med en 
parafrase over titlen på et af sine egne værker 
med den rammende rubrik La guerre sans 
l’aimer (I krig uden at elske den). 

Det, der fascinerer ham, er menneskets 
offervilje: når mennesker gør noget, der er 
større end dem selv. Ingen steder er det så 
tydeligt, som når almindelige mennesker 
giver sig i kast med en nødvendig kamp. Det 
er det, Bernard-Henry Lévy har søgt blandt 
oprørere i Bangladesh, i det belejrede Sarajevo, 
i afghanernes krig mod Taleban, de libyske 
oprøreres opstand mod Gaddafi og senest 
de kurdiske peshmerga-krigeres kamp mod 
jihadisterne i det nordlige Irak.

Jeg interviewede Bernard-Henry Lévy 
første gang for cirka tre år siden i forbindelse 
med et besøg i Danmark. Han havde netop 
sat teaterstykket Hôtel Europe op i Paris – 
en stærkt forstemmende monolog om den 
europæiske ånds sorte fremtidsudsigter 
– ligesom han havde affattet et manifest 
med forfatterkollegerne Salman Rushdie, 
Claudio Magris og Fernando Savater, hvori 
de plæderede for at omkalfatre det kolde 

og teknokratiske europæiske projekt for 
bedre at forankre unionen i folks følelser. I 
deres øjne den eneste måde at bekæmpe den 
ligegyldighed og mangel på visioner i EU, 
der har skabt en galopperende europæisk 
identitetskrise. 

Og hvor er vi i dag? Nærmest som et varsel 
måtte den ellers storsælgende forfatter lukke 
sit teaterstykke Hôtel Europe ned før tid på 
grund af manglende interesse fra publikum. 
Emnet solgte simpelthen ingen billetter. 

I dag trækker han blot på skuldrene og 
siger, at han ville ønske, at han havde taget 
fejl: 

»De seneste tre år har nærmest udfoldet sig 
som det skrækscenario, jeg opridsede,« sukker 
han: Donald Trump i USA, Storbritanniens 
kapitulation til euroskepticismen og Brexit 
– alt sammen tegn på en ny tendens til 
selvtilstrækkelighed, til at lukke sig om sin 
egen lille verden, pakke idealismen ned med 
mølkugler og stille den op på loftet i håbet 
om bedre tider. 

Det samme gælder Frankrig, hvor 
præsidentvalget ligger blot få uger væk. Hvor 
lederen af det ekstreme højreparti Front 
National, Marine Le Pen, i så godt som alle 
meningsmålinger er sikker på at gå videre til 
valgets anden runde. Men det, der skræmmer 

Bernard-Henry Lévy, er ikke så meget hendes 
gode tal i meningsmålingerne, men at folk 
bare trækker på skuldrene. 

»Det, der chokerer mig, er, at ingen andre 
er chokerede!« siger han, rejser sig brat op i 
sofaen og slår ud med armene.

»I 2002, da hendes far (Jean-Marie Le 
Pen, red.) gik videre til anden runde, var det 
jo et jordskælv, der traumatiserede nationen. 
I dag? Ingen reaktion. Hun har pudset  
lidt på retorikken og foretaget nogle 
overfladiske ændringer i ordvalget, men hun 
er stadig i de oprindelige, ekstreme kræfters 
vold.« Han sprutter nærmest, mens han  
siger det.

På den anden side overrasker det ham 
egentlig ikke. Allerede i 1981 skrev han 
følgende i den kontroversielle bog L’idéologie 
française: »Jeg ved i dag, at mit Frankrig også 
er et bælgmørkt Frankrig. Jeg kender dets 
bølleansigt, den zoologiske have af monstre, 
som bebor det, og disse sælsomme landskaber, 
der nogle gange i fuldt dagslys åbner sig i 
gruopvækkende kløfter, og jeg har for længst 
lært ikke længere at messe det rituelle og 
magiske mantra: ’Fascismen vil ikke vinde.’« 

Han ser alvorligt på mig, da jeg minder 
ham om hans dystre, men måske profetiske 
ord fra dengang. 

»Sådan er Frankrig. Der er hele tiden to 
parallelle Frankrigshistorier. Frankrig er på 
én og samme gang oplysningstiden og de 
universelle rettigheder, og Vichy, fascismen 
og antisemitismen,« siger han og minder 
om den meningsmåling, som aftenavisen 
Le Monde bragte for nylig, og som viste, at 
helt op mod en tredjedel af franskmændene 
var villige til at prøve »et alternativ til 
demokratiet«.

Han ser frem for sig og bliver en smule fjern 
i blikket. Så siger han med fornyet styrke: 
»Det betyder dog på ingen måde, at vi skal 
give op. Hverken Trump eller Marine Le 
Pen vil få det sidste ord. Historien er jo ikke 
slut. Trump er naturligvis en katastrofe for 
hele planeten, men han løber jo panden mod 
muren. Ikke den i Mexico, men en mur af 
folkelig, politisk modstand. I Holland blev 
højrepopulisterne bremset på tærsklen til 
sejr, og jeg føler mig overbevist om, at noget 
lignende vil ske i Frankrig.« 

Han læner sig tilbage og stryger hånden 
gennem den gråsprængte manke. 

»Jeg vil naturligvis fortsat gøre alt, der  
står i min magt, for at medvirke til, at  
hun ikke vinder. Jeg er ikke videre 
optimistisk på fremtidens vegne, men vi  
får se, vi får se.«

FOTO FRA FILMEN PESHMERGA
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