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La vida és la recerca de la veritat, l’amor, la bellesa, la bondat i la llibertat,
l’art d’esser home cultivant l’ànima humana, l’encarnació de l’ànima humana.
Noblesa d’esperit com a única mesura connectiva per a la història de la
humanitat. Allà on desaparegui aquest ideal desapareix inexorablement la
civilització. La veritat està indissolublement unida a la llibertat.
Els fenòmens de la prohibició del pensament independent, el foment de l’estupidesa i si es conrea l’odi vers qui pensen de manera diferent, forma part
del fonamentalisme en totes les seves formes.
La vida humana no es pot modelar a gust de les autoritats i la política no
està facultada per prometre la felicitat. El pensament polític no és capaç de
resoldre els grans dubtes existencialistes i ens portarien a una major uniformització, tosquedat i ignorància. Només la cultura, l’ètica, la religió i l’art
ens poden indicar el camí a seguir. Per conciliar el secular i el diví, la raó i
la mística, la il·lustració i el romanticisme fa falta l’HUMANISME que,
segons Thomas Mann, és una paraula antiga i clàssica per referir-se a la
DEMOCRÀCIA.
El fanatisme instituït en principi de salvació serveix per a la destrucció de la
cultura. La formació moral i espiritual de l’home ha de desaparèixer i el
poble anhela submergir-se en un èxtasi col·lectiu per alliberar-se de la
responsabilitat individual. El fi últim d’aquesta “fe” és la destrucció de la
veritat.
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La noblesa d’esperit és l’ideal sublim. És la realització de la veritable
llibertat. Sense aquest fonament moral no pot haver-hi democràcia i món
lliure.
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La veritat no és cap realitat, al contrari, és temprança i valor, l’ideal que ha
d’aspirar qualsevol home. Totes les lleis i normes ètiques es redueixen a una
única regle: la VERITAT. El que ens fa lliures no és la nostra negativa a
reconèixer a ningú per sobre de nosaltres sino precisament el fet de respectar el que sigui superior. La veritat ens fa lliures perquè té autoritat sobre
nosaltres.
Però també és cert que cap mortal pot pretendre estar en possessió de la
veritat absoluta, l’ortodòxia es converteix en fonamentalisme tan aviat com
es deixa de respectar aquesta essència de la veritat. La democràcia ha de
revestir cert caràcter aristocràtic, noblesa no de naixement sino d’esperit.
En una democràcia que no respecti la sublim vida de l’esperit i no es regeix
per ella, té via lliure la demagògia i el nivell de vida nacional queda
rebaixat al dels ignorants i incultes en lloc que imperi el principi de
l’educació.
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