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Veliki filozof razsvetljenstva Immanuel Kant je bil prepričan, da je za bolj kvalitetno 
presojo v javnih zadevah potrebna sposobnost, da se dvignemo nad subjektivne, 
zasebne pogoje sodbe in s tem povezani egoistični lastni interes. Takšno prizadevanje 
za reprezentativnejšo, pravičnejšo, bolj objektivno sodbo omogoča naša sposobnost, 
ki jo je poimenoval razširjeno mišljenje. 

Ključni element razširjenega mišljenja je naša sposobnost vstopati v čevlje drugih, se 
vživljati v druge. Z vživljanjem v to, kako lahko na neko vprašanje gleda nekdo drug, 
širimo svoj mentalni prostor, svoj mentalni okvir v okviru katerega sodimo v javnih, 
političnih zadevah. 

Eden učinkovitejših načinov vživljanja v druge je lahko tudi branje leposlovja. Ob branju 
zgodb se odpravimo na neke vrste potovanje, vstopamo v čevlje najrazličnejših likov in 
spoznavamo najrazličnejše kulture našega planeta. Spoznavamo, kako smo si v 
vsakodnevnem življenju pravzaprav podobni, druge prepoznavamo kot sebi enake.  

Po drugi strani pa je nezmožnost vživljanja, nezmožnost vstopanja v čevlje drugih lahko 
vir največjega zla v politiki.
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