
From: Graduate Faculty Philosophy Journal, vol. 22. no. 2, 2001, pp. 158-160. 

Append ix : C o n c e r n i n g the m e a n i n g of λεγόμενος ( S e c t i o n 1 

above). 

a) First, the grammatical information: Raphael Kühner-Bernhard 
Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, 11:1 (1898; 
reprint, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1966). p. 271 
(note to §404): "The participles λεγόμενος and καλούμενος are used as 
Latin: qui dicitur, vocatur; quern dicunt, vacant, etc., and German: so 
genannt." One observes t h a t Kühner-Gerth write 'so genannt' sepa
rately, which, according to German orthographic rules, means that 
'what is signified is primarily the activity"; thus, here, the activity of 
naming (Der Grosse Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache 
[Mannheim: Dudenverlag, 1967], vol. 1. p- 43, orthographische Regel R 
142). Due to the adjectival application bound to it. the devaluing mean
ing would require the non-separated form: Duden (ibid.). The examples 
quoted show tha t Kühner-Gerth suggest the Objective* meaning: "Hdt. 
6, 61, έν τη Θεράπνη καλεσμένη, i.e.. urbe, quae Therapne vocatur. Th. 
1, 112 τον ιερόν καλούμενον πόλεμον. Χ. Comm 1. 1, 11 ό καλούμενος 
ύ π ο τ ώ ν σοφιστών κόσμος. Hier. 1.31. PI. Civ. 493d ή Διομήδεια 
λεγομένη ανάγκη Diomedea quae dicitur nécessitas." 

b) Some examples from Aristotle: It should be clear that Aristotle in 
An. Po. A 19, 81bl4 αϊ άρχαι κα'ι ai λεγόμενοι υποθέσεις does not talk 
about 'so-called', thus somehow spurious or useless, hypotheses, and 
that in Meteor. A 3. 339b5 τα λεγόμενα στοιχεία τ ώ ν σωμάτων he does 
not mean the 'so-called' but the actual elements, just as a little above 
(b3) τον καλούμενον αέρα where he means the actual air. From Part. 
An I I I 3 . 6 6 5 a 9 : μ η χ α ν η σ α μ έ ν η (sc. ή φύσις) τ η ν καλουμένηυ 
έπιγλωττίδα we should not conclude that nature for Aristotle created a 
merely 'so-called' epiglottis. In the same context (665al3) we find t h a t 
perception and movement are directed έπ'ι τό καλούμενον έμπροσθεν, 
thus, "in the direction which we term forward" (so goes the translation 
by W. Ogle in The Complete Works of Aristotle. The Revised Oxford 
Translation, ed. J . Barnes (Princeton: Princeton University Press, 
19841, I 1036). EN X 7, 1177a27 ή τε λεγομένη αυτάρκεια περί την 
θ ε ω ρ η τ ι κ ή ν μ ά λ ι σ τ ' άν ε ΐ η — h e r e , a t t h e c u l m i n a t i o n of t h e 
Nicomachean Ethics, Aristotle by no means speaks of a merely 'so-
called' autarchy (to this point see Aristoteles, Nikomachische Ethik, 
t rans. F. Dirlmeier [Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1969], p. 2 3 1 : " t h a t which one calls self-sufficing independence 
[Autarchy]"). In addition, when in Ath. pol. 55, 1 we read καλούμενοι 
εννέα άρχοντες, it is not necessary to bring to mind any usurpers, who 
unjustly had themselves called " the nine archons," but r a t h e r t h e 
actual Athenian archons. Aristotle's oi καλούμενοι Πυθαγόρειοι {Met. A 
5, 985b23) were indeed known as the "so-called Pythagoreans"; how
ever, W.K.C. Guthrie was right when he re-translated it as "those who 
are called Pythagoreans," and thereby expressly warned against the 
t rans la t ion 'so-called' (A History of Greek Philosophy [Cambridge: 
Cambridge University Press, 1962]. vol. 1, p. 155n. 1: "It is important 
to avoid translat ing the word καλούμενοι as 'so-called', for it carries 
none of the implications of spuriousness which the English phrase sug
gests"). 

Naturally, one can encounter in Aristotle the ironic-devaluing mean
ing. In some cases one might even doubt which meaning is suitable, as 
in Met. Β 3, 99Sa7 τ α μεταξύ ταύτα λεγόμενα. 
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τάς δ' ετι τούτων αρχάς άνωθεν θεός οίδεν και ανδρών δς 
αν έκεινω φίλος ή 

νυν δε ούν το γε παρ' ημών ωδε έχέτω* 
την μεν περί απάντων είτε αρχήν εϊτε αρχάς είτε δπη 

δοκεί τούτων πέρι το νυν ού ρητέον, δι' άλλο μεν 
ουδέν, δια δε το χαλεπον είναι κατά τον παρόντα 
τρόπον της διεξόδου δηλώσαι τα δοκουντα 

τον μεν ούν ποιητήν και πατέρα τούδε του παντός εύρεΐν 
τε έργον και εύρδντα ε'ις πάντας αδύνατον λέγειν 

Ούκουν περί μεν τούτου και τάχα έπισκεψδμεθα 
σαφέστερον. αν ετι βουλομένοις ήμιν ή· 

μη περί πάντων τών ειδών, ίνα μη ταραττώμεθα εν 
πολλοίς, άλλα προελδμενοι τών μέγιστων λεγομένων 
αττα, πρώτον μεν ποια εκαστά έστιν, έπειτα κοινωνίας 
αλλήλων πώς έχει δυνάμεως, ι'να το τε ον και μη δν 
ει μη πάση σαφήνεια δυνάμεθα λαβεΐν, άλλ' ούν 
λδγου γε ενδεείς μηδέν γιγνώμεθα περί αυτών, κ α θ ' 
δσον δ τρόπος ενδέχεται της νΰν σκέψεως 

Πειρατέον ετι σαφέστερον φράζει ν εύνοια της σης 
φύσεως, ω Σώκρατες. εν τω μεν ουν παρεστηκοτι τά 
νυν δηλώσαι μηδέν ένδεώς α δ ύ ν α τ ο ν έπιχειρητέον δέ 
τι καί σμικρφ πλέον αυτό προαγαγεΤν ε'ις το πρδσθεν 
σαφήνειας ένεκα 

οΰτω καί νυν το πλέον αύ καί ελαττον μετρητά 
προσαναγκαστέον γίγνεσθαι μη προς άλληλα μόνον 
αλλά καί προς την του μέτριου γένεσιν 

ΞΕ. Πλέον, ώ Σώκρατες, ετι τούτο το έργον η 'κεΐνο 
— καίτοι κάκεινου γε μεμνήμεθα το μήκος δσον ην 
— άλλ' υποτίθεσθαι μεν το τοιδνδε περί αυτών καί 
μάλα δίκαιον. 

NE. ΣΩ. Το ποιον; 
ΞΕ. "Ως ποτέ δεήσει του νυν λεχθέντος προς τήν περί 
αυτά τάκριβές άπδδειξιν. δτι δε προς τά νΰν καλώς 
και ΐκανώς δεικνυτα 

ε'ι μεν ούν πλειους ήμεν, ούκ αν άξιον ην δεΤσθαι· 
άπρεπη γάρ τά τοιαύτα πολλών εναντίον λέγειν άλλως 
τε καί τηλικοΰτω· άγνοούσιν γάρ οι πολλοί δτι άνευ 
ταύτης της δια πάντων διεξόδου τε και πλάνης 
αδύνατον έντυχο'ντα τφ άληθεΐ νουν σχεΐν. 

ένί λο'γω, περί δτου αν άεί ύποθή ως οντος καί ως ούκ 
δντος καί δτιούν άλλο πάθος πάσχοντος, δει σκοπεΐν 
τά συμβαίνοντα προς αυτό καί προς εν εκαστον τών 
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