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Abstract 

In the following inquiry I will attempt to figure out the questions of grounding and circularity 

of Hegel’s philosophical system with respect to the question of the Beginning. I will carry out this 

philosophical enterprise by representing the work in two basic  complementary parts. In the first 

part of the inquiry I will try to account for the historical-hermenutical horizons of Hegel’s 

philosophical system, namely, the question of the philosophical reception  and transformation of 

Anceint  Greek legacy. Furthermore, I will try to expose some  basic questions and interpretative 

positions of contemporary Hegel reception, mainly concerned with the question of metaphyisics,  

in order to later use it, in part, as a kind of interpretative landscape for my arguments. In the 

second part of the inquiry, generally, I will argue more in a systematic manner that which at the 

same time will complement the first part of the study. In the light of the philosophical question 

of the beginning, I will try to demonstrate the relationship between Hegel’s The Science of Logic, 

Phenomenology of Spirit and the overall system presented in the Encyclopedia form. However, 

The Science of Logic will take up the central interpretative place in the whole enterprise. In the 

end, by accounting for the proper relationship between Kant and Hegel I will do the following 

conclusive work: 1. I will attempt to recapitulate the overall results of the study & 2. I will 

demonstrate the implications the study might have for the question of metaphysics and ontology 

in Hegel.  
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