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Osvetljenje nekaterih problemov transcendentalistične filozofije (1926) 

Glavna intenca Hribarjeve akademske disertacije je poskus uskladitve Vebrove filozofije s Kantovo –

in širše: uskladitev »kriticizma«, tj. transcendentalne filozofije novokantovstva (Cohen, Natorp, 

Windelband idr.) s »transcendentalizmom« (Brentano, Husserl, Meinong … Veber).

Glavna skupna točka obeh smeri naj bi bila »načelna neznanka« (pri zgodnjem Vebru), ki jo Hribar 

povezuje (pogosto le implicitno) s Kantovo kategorijo »limitacije« <Limitation>, in/ali Vebrova 

»faktičnost«, ki jo povezuje s Kantovo »stvarjo na sebi« <Ding an sich>.  

Pet delov disertacije: 1. Razmotrivanje o predočevanju, 2. Problem fundacije, 3. Problem »boljših« in 

»slabših« fenomenov, 4. K analizi zaznave in spomina, 5. Analogije.

V »problemu fundacije« (tj. utemeljitve, osnov) Hribar sledi Vebrovi četverni delitvi »doživljajev«: 

predstavljanje – mišljenje – čustvovanje – stremljenje.

Navaja nekaj zanimivih miselnih eksperimentov: 1) primerja predstavo vs. misli o perpetuum mobile; 

2) primerja zaznavo razlike med dvema barvama nasproti zaznavi razdalje med dvema kroglama; 

3) analizira identiteto nerazločljivega: »dve popolnoma enaki kapljici vode« …

Toda, kot je zapisal Veber v oceni: »V formalnem oziru spada mladi avtor očividno med take duhove, 

ki jih zanimajo bolj načelne strani vprašanj, ne tudi njih pravilna izpeljava.« → Vebrova ocena te 

disertacije: 8 – magna cum laude [tj., očitno ni bil ravno navdušen], K. Ozvald: 7, N. Radojčić: 8.

Za Mirka Hribarja je bila najpomembnejša »načelna« zadeva transcendenca, »skrivnost«.



»Disertacija št. 2« (v rokopisu, spisi iz zapuščine dr. Mirka Hribarja, pri M. U.)
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I. poglavje: Principi čutno zaznavnega sveta (stran 5)



»Materija z notranjega stališča …« (strani 9 in 14)



»Ugodje je zavest občutja …« (stran 12)



»Eksistira tedaj alogičen pojm …« (stran 19)



»Da oko more zaznati predmete, morajo biti osvetljeni …« (stran 30)



II. poglavje: Principi umskega sveta (stran 40)



»… je  nekaj, kar je višje od idej …« (stran 45)




