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"De metafysiske spørgsmål bliver stående; de er givet med vor fornufts naturanlæg. Måske mere end nogen
anden videnskab er metafysikken lagt i os, og dens spørgsmål er alt andet end tilfældige. Man kan lige så lidt
vente, at menneskets ånd helt ville opgive metafysiske undersøgelser, som man kan vente, at vi ville indstille

at trække vejret for at undgå at indånde uren luft.

Om bogens efterskrift m.m.:
"... han [Peter Aaboe Sørensen] gør det glimrende. Vi får for eksempel at vide, at bogens hovedafsnit udkom
første gang så tidligt som i 1952, i en periode, hvor de teologiske professorer i Århus bestræbte sig på at

skrive små filosofi-historiske monografier til deres studerende. Aaboe gør også meget relevant rede for den
biografiske baggrund for Løgstrups engagement i Kant: Som studerende havde han selv haft enorme

vanskeligheder med at forstå den tyske gigant. Først i det tredje studieår lykkedes det ham ved ren stædighed
og vilje at få fat. Nu ville han forstå det. Dette resultat af veloverstået kamp kom senere tiders studerende og
nutidens læsere til gode i den klare og myndige præsentation af Kants tanker, som er temmelig vanskelige at

gå til uden mellemled."
Nils Gunder Hansen, Kristeligt Dagblad
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