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Josef KUŘE                                                                                                            
Principlism and arête: Two methodological approaches in teaching bioethics 
 

Within contemporary bioethics, principlism, belonging to the methodological and conceptual 
main stream, counts for the most spread notion of bioethics in general, both in theory and in teaching 
bioethics. Arête, coming from the Aristotelian tradition with its impact through the history, is certainly 
not regarded as one of the prevailing methodological approaches in present bioethics (J. Oakley). 
Rather arête has been rediscovered recently (e.g., M. Scheler, J. Pieper, A. MacIntyre, S. Hauerwas, J. 
Kupperman), being developed within feminist approach(es)  to bioethics - especially in the 90s (L.M. 
Purdy, M.L. Little, S. Sherwin, R. Tong, S. Wolf) - and within some approaches to medical ethics (F.J. 
Drane, D.C. Thomasma, E.D. Pellegrino). 
The paper discusses the place of both principlism and arête-approach in bioethics (teaching), showing 
limits of both of them. 
Apart of strict alternative (and excluding) methodologies (either – or) such as „top down“ vs. „bottom 
up“, „principlism“ vs. „casuistry“, „deontology“ vs. „utilitarianism“, a complementary methodological 
strategy is being proposed here. The role of arête-based approaches in teaching bioethics and moral 
psychology will be briefly described (with respect to the work done by authors such as B. Arnold and 
O.J. Flanagan). 
The paper also shows the practical implications of said methodological exclusivism and conceptual 
reductionism both in teaching bioethics and in bioethics as an academic discipline. The significance 
and possible contribution of arête-based approaches to (teaching) bioethics and to bioethics discourse 
is indicated.   
 
 
Aleksandra KUZIOR                                                                                            
Jakość Ŝycia 
 

Bioetyka jako nauka interdyscyplinarna, odwołująca się do biologii, medycyny i filozofii 
moralności, zajmuje się głównie problematyką Ŝycia ludzkiego i zagadnieniami związanymi z  
jakością, wartością i świętością Ŝycia. Współczesne definicje bioetyki skupiają się na człowieku i jego 
teraźniejszości, odbiegają więc od intencji twórcy tej dyscypliny Van Rensselaera Pottera, który uznał 
bioetykę za naukę zajmującą się raczej przyszłością, a nie teraźniejszością i naukę globalną, zajmującą 
się jakością Ŝycia i zdrowia, ochroną środowiska i dbaniem o Ŝycie przyszłych pokoleń. 

W artykule zostaną poruszone zagadnienia związane z jakością Ŝycia ludzkiego w 
perspektywie teraźniejszości i przyszłości w nawiązaniu do koncepcji zrównowaŜonego rozwoju oraz 
zagadnienia  związane z przetrwaniem Ŝycia na ziemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


