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Inngangur 
Það eru margar óvenjulega raunsæjar og nokkuð átakanlegar sögur af 

konum í Gamla testamentinu. Það er áberandi hversu fáar konur gegna 

einhverju hlutverki í ritningunni, en þær konur sem þó bregður fyrir eru 

jafnan í bakgrunni sögunnar eða í hlutverki eiginkonunnar og oft 

ónafngreindar. Öðru máli gegnir um tvær öfgafullar táknmyndir kvenna í 

Orðskviðum 1-9, en frásögnin í bókinni teflir saman tveim konum þar sem 

þær berjast um hylli ungra manna.  

Faðirinn, sem er ein af aðalpersónum sögunnar, veitir syni sínum ráð um 

hvernig hann eigi að fóta sig í heimi þar sem átök og barátta eiga sér stað. 

Barátta á milli góðs og ills. Milli spekinnar og heimskunnar, þar sem önnur 

situr við hlið himnaríkis og hin við hlið heljar. Heimskan og hin framandi 

kona eru tengdar líkamlegum freistingum og útskúfun úr mannlegu 

samfélagi. Hin kvengerða speki fær merkilegri stöðu, hún er sett jöfn 

föðurnum og nokkrum sinnum talar hún fyrir hönd föðurins. Spekin er tengd 

því að vera hljóðlát og stillt, hyggin og skynsöm, en heimskan er unaðsleg 

og ógnvekjandi, hávær og ögrandi. Það sýnir mikið ósamræmi á stöðu 

kvenna að spekin sé kvengerð á feðraveldistímabilinu, þar sem konur voru 

oft taldar óæðri karlmönnum og alfarið háðar þeim. Í þessari ritgerð verður 

leitast við að svara því af hverju hin kvengerða speki fékk hljómgrunn í 

hinni karllægu bókmenntahefð Biblíunnar og einnig verður skoðað hvort hin 

kvengerða speki ýti undir eða sporni gegn kynjahyggju í menningu 

nútímans. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir uppbyggingu og stíl 

Orðskviða. Hvernig fræðimenn hafa skipt bókinni upp í efnisþætti eftir 

innihaldi og formi. Einnig verður skoðað á hvaða tímabili þeir voru samdir 

og hver sé höfundur verksins. Farið verður lítillega í skilgreiningu á heiti 

Orðskviða og staðsetningu innan Biblíunnar. 
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Í öðrum kafla verða skoðaðar nokkrar tilgátur um uppruna spekinnar, en 

flestir telja að hin kvengerða speki í Orðskviðunum eigi uppruna sinn að 

rekja til viskuhefðar Mesópótamíu og Egyptalands sem tilbáðu ólíkar 

gyðjur. Nokkrar gyðjur verða skoðaðar og kannað hvað þær eiga 

sameiginlegt með spekinni og hvaða áhrif þær höfðu á þá speki sem kemur 

fyrir í Orðskviðum.  

Í þriðja kafla verður orðið ḥāḵ·māh (viska, ה  skoðað, en það er víð (ָחְכָמ֣

notkun á orðinu í Gamla testamentinu. Hin kvengerða speki í Orðskviðum 

verður einnig skoðuð ásamt heimskunni og hinni framandi konu. Hlutverk 

spekinnar í sköpuninni kemur fram í Orðskviðum 3.19 og í ljóðinu 8.22-31, 

þar sem Guð skapaði heiminn í viðurvist og í gegnum hina kvengerðu speki. 

Samkvæmt textanum var hún frumsköpun Guðs og virk í sköpuninni. Í 

kaflanum um hina kvengerðu speki er þeirri hugmynd velt upp hvaða 

skilaboðum og tilgangi sé verið að koma á framfæri með því að nota spekina 

sem konu í Orðskviðunum. 

Í áhrifasögukaflanum verður gerð grein fyrir lífi og starfi Maríu Montessori 

og hvernig hennar leið lá gegn viðteknum venjum hefðarinnar til góðra 

verka fyrir bágstadda. Montessori notaði þá þekkingu sem hún hlaut í 

læknisfræðinni til að þróa og sannreyna nýjar aðferðir í kennslu fyrir börn.  

Orðskviðirnir setja hina kvengerðu speki og heimskuna fram með mjög 

myndrænum hætti, er þær berjast um hylli ungra manna sem þurftu að velja 

á milli þeirra. Þessi framsetning er mjög algeng í kvikmyndum, 

raunveruleikaþáttum og auglýsingum í dag, þar sem sýnt er fram á að konur 

séu í eðli sínu óvinir. Birtingarmynd hinnar kvengerðu speki í ljósi nútímans 

verður skoðuð í samræmi við það hvernig fjölmiðlar kynna konur til 

sögunnar. 
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1. Orðskviðirnir 
Orðskviðirnir tilheyra spekibókmenntum og eru samansafn margra 

málshátta, sem notaðir voru til leiðsagnar og hvatningar.1 Í Orðskviðum 1-9 

eru margar ræður sem innihalda áminningarorð frá föður til sonar og einnig 

frá spekinni syninum til varnar. Þessi kennsla þar sem eldri kynslóðir 

leiðbeina yngri kynslóðum er sístæð, en margt bendir til að Orðskvirðirnir 

séu töluvert eldri en áður var talið. Þó svo að fyrirsögn bókarinnar hafi 

eyrnamerkt Salómon ritið hafa fræðimenn komist að annarri niðurstöðu eins 

og fjallað verður um hér að neðan.  

1.1 Uppbygging og stíll 
Orðskviðirnir hafa að geyma siðareglur og varnaðarorð, til dæmis [a]ð 

óttast Drottin er upphaf þekkingar, afglöpum einum er í nöp við visku og 

tilsögn (Okv 1.7). Setningarnar í Orðskviðunum eru hnitmiðaðar, kjarnyrtar, 

áminnandi, viðvarandi og forboðandi í lausu og bundnu máli. Umræðuefnið 

er ekkert gamanmál heldur hvatning föður til sonar eða sona að breyta rétt 

og fara að lögum samfélagsins. Faðirinn sem um ræðir er ég í 

áminningarorðunum, en sonurinn er ávarpaður í ávarpsfalli og boðhætti sem 

þú. Endurtekin notkun ávarpsfalls í Orðskviðum 1-9 er ótvíræð vísbending 

um huglægt viðhorf lesandans, en hann fer ósjálfrátt í stöðu hins undirgefna 

sonar og tekur leiðbeiningarnar einnig til sín.2 

Orðræða föðurins er túlkuð í ræðum kvengerðrar speki, en þessar ræður 

þjóna þeim tilgangi að styrkja orðræðu föðurins.3 Seinni hluti bókarinnar 

leggur áherslu á fjölskyldulíf og gefur til kynna mikilvægi 

móðurhlutverksins og eiginkonunnar sem hefur táknræna tengingu við 

spekina. Orðskviðirnir meta mikils góða og hlýðna konu sem er talin vera 

guðsgjöf.4 

                                                             
1 Wiersbe 1995, s. 16. 
2 Bach 1999, s. 85-86. 
3 Bach 1999, s. 88. 
4 Newsom og Ringe 1998, s. 154. 
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Flestir fræðimenn eru nokkuð sammála um að Orðskviðirnir innihaldi sjö 

efnisþætti, þó þá greini á um hvernig sú skipting ætti að vera. Kaflarnir 

þykja þó ekki vera byggðir upp á kerfisbundinn hátt eins og sést á 

mismunandi skiptingum fræðimanna. Gamlatestamentisfræðingurinn Leo 

Perdue skiptir bókinni upp í sjö kafla (1-9; 10.1-22.16; 22.17-24.22 og 

24.23-34; 25-29; 30; 31.1-9; 31.10-31) og verður henni fylgt hér.5 

Fyrsti efnisþátturinn inniheldur fyrstu níu kaflana, sem samanstanda af 

þremur þáttum, titli með inngangsorðum, formála og lokaorðum. Í titlinum 

Orðskviðir Salómons Davíðssonar, konungs í Ísrael (1.1), kemur fram 

bókmenntaskilgreining og höfundur hennar,  en með inngangsorðunum er 

tilgangur bókarinnar útskýrður og lagður til grundvallar (1.2-7). Formálinn 

samanstendur af tólf ljóðum, tíu áminningarorðum föður til sonar og 

tveimur prédikunum spekinnar sem hún heldur yfir hinum fávísu (1.8-8.36). 

Flestir fræðimenn eru sammála um að 9.1-18 séu lokaorð formálans, en þar 

takast spekin og heimskan á um hina fávísu. Þar segir að ef mennirnir velji 

leið spekinnar muni dagarnir verða margir og árum lífsins fjölga, en ef 

valin sé leið heimskunnar kynnist þeir heimkynnum hinna dauðu.6  

Annar efnisþáttur inniheldur kafla 10-22.16 og hefur fyrirsögnina 

Orðskviðir Salómons, en samkvæmt hefðinni var allt ritið eignað honum, 

líkt og Mósebækurnar voru eignaðar Móse og Sálmarnir eignaðir Davíð.7 

Hér verður töluverð breyting á formi bókarinnar, en þessi þáttur aðgreinir 

fyrsta samansafn Salómons frá formálanum í 1.8-9.18 og hinum þrjátíu 

heilræðum í 22.17-24.22.8  

Þriðji efnisþáttur samanstendur af köflum 22.17-24.22 og 24.23-34 og hefur 

fyrirsögnina Orð hinna vitru. Ræðumaðurinn hvetur áheyrandann til að 

hlusta á orð hinna vitru (22.17), sem samanstanda af þrjátíu heilræðum (vers 

22.20) ásamt málsháttum frá hinum vitru (24.23-34). Margir fræðimenn 
                                                             
5 Perdue 2000, s. 32. 
6 Waltke 2004, s. 10-11; Longman 1996, s. 37. 
7 Perdue 2000, s. 3; Murphy 1998, s. xx-xxi. 
8 Longman 1996, s. 37; Waltke 2004, s. 9. 
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skipta þriðja þættinum í tvennt, þar sem önnur fyrirsögn kemur fram í versi 

24.23, en þar segir [þ]essi spakmæli eru líka eftir spekinga. Frá því snemma 

á tuttugustu öld er talið að sérstök tengsl séu milli þessa hluta Orðskviða og 

fornra egypskra bókmennta, einkum Amenemope.9 

Fjórði efnisþáttur inniheldur kafla 25-29 og er flokkaður eins og efnisþáttur 

tvö sem Orðskviðir Salómons. Það er sagt frá því í versi 25.1 að menn 

Hiskía, konungs Júda, hafi safnað saman orðskviðum Salómons fyrir 

menntun hirðarinnar eða unglinga sem voru menntaðir í ýmsar stöður innan 

konungsríkisins (25.2-7).10   

Fimmti efnisþáttur er 30. kafli og ber yfirskriftina Ýmsir orðskviðir. Vers 1-

14 eru talin innihalda orð Agúrs Jakesonar, óþekkts manns frá Massa. Í 

boðun hans er sagt frá stolti, illum verkum og deilum sem stafa af 

vanþekkingu á Guði. Í seinni hluta kaflans, versum 15-33, er aðallega 

talnaspeki.11 

Sjötti efnisþáttur inniheldur 31.1-9 og hefur fyrirsögnina Orð móður 

Lemúels. Þetta eru ráð sem móðir Lemúels konungs í Massa kenndi honum. 

Þau samanstanda í raun eingöngu af áminningum móður hans varðandi vín, 

konur og hvernig konungar eigi að haga sér í þeim efnum. Það er erfitt að 

áætla aldur þessa þáttar, en hann er líklega frá 8. eða 7. öld f.Kr.12 

Sjöundi og síðasti efnisþátturinn inniheldur ljóð er lokar bókinni, en það eru 

versin 10-31 í 31. kafla. Ljóðið lofar hina dugmiklu konu og líkir henni við 

hina kvengerðu speki. Einnig er tilvísun undir lok ljóðsins sem lýsir 

óttablandinni virðingu hennar á Guði sem er í raun megin þema í gegnum 

alla bókina.13 

                                                             
9 Amenemope eru forn egypskar spekibókmenntir (u.þ.b. 1300-1075 f.Kr.); Waltke 2004, s. 
24; Kidner 1964, s. 23. 
10 Waltke 2004, s. 25; Perdue 2000, s. 66. 
11 Waltke 2004, s. 26-27; Perdue 2000, s. 251. 
12 Perdue 2000, s. 269. 
13 Perdue 2000, s. 278-280. 
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1.2 Höfundur og tímabil 
Í dag er ekki vitað hver tilgangurinn er með fyrirsögninni í Orðskviðum 1.1, 

en samkvæmt hefðinni var Salómon talinn höfundur Orðskviða. Þar af 

leiðandi var sterk hefð fyrir því að tengja visku Salómons við orðræðu 

Orðskviða.14 Frægð Salómons er tengd hinni miklu visku í Fyrri 

konungabók 5.9-14, en hann sóttist eftir visku frá Guði og fékk hana. Speki 

Salómons var meiri en speki allra Austurlandabúa og tók fram allri speki 

Egypta (1Kon 5.10), [h]ann samdi þrjú þúsund spakmæli og kvæði hans 

voru eitt þúsund og fimm talsins. (1Kon 5.12).  

Mörg spakmæli í Orðskviðunum bera svipuð blæbrigði og spakmæli úr 

egypskum og arameiskum ritsöfnum sem talin eru vera frá fyrra 

konungatímabilinu (2715-2170 f.Kr.), því eru Orðskviðirnir taldir vera elsta 

spekirit Biblíunnar.15 Þar af leiðandi getur Salómon ekki verið höfundur 

bókarinnar,16 einnig eru nokkur ritsöfn sem eru merkt öðrum með 

yfirskriftum. Þrátt fyrir að nöfn eins og Salómon, Hiskía, Akúr og móðir 

Lemúels komi fyrir í textunum er ekki um að ræða staðfestar sagnfræðilegar 

heimildir, því ávallt er hægt að draga sögulegt gildi þeirra í efa. Hægt er að 

tengja Salómon og Hiskía við ákveðin tímabil í sögunni þar sem minnst er á 

þá á öðrum stöðum í ritningunni, en Agúr og Lemúel eru ekki nefndir á nafn 

annars staðar í ritningunni og nýtast þeir ekki til að ákvarða tímasetningu 

eða veita sagnfræðilega heimild.17 

Sú orðspeki, sem einkennir Orðskviði, hefur orðið til í munnlegu samhengi 

og borist á milli kynslóða. Þar af leiðandi er uppruni þeirra ólíkur og nær 

yfir margar aldir en ratar að lokum í það skriflega safnrit sem við þekkjum 

sem Orðskviði í dag. Það virðist hafa verið algengt að mörg orðatiltæki 

væru betrumbætt þegar þau urðu vinsæl, en þá gleymdist oft að tilgreina 

                                                             
14 Longman 1996, s. 23-26; Murphy 1998, s. xx-xxi; Perdue 2000, s. 1-3; Waltke 2004, s. 
31-37. 
15 Newsom og Ringe 1998, s. 153. 
16 Longman 1996, s. 23-24, 43; Perdue 2000, s. 2; Gammie og Perdue 1990, s. 211. 
17 Perdue 2000, s. 2-3. 
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hver höfundurinn væri og því týndist nafn hans með tíð og tíma. Reynt hefur 

verið að komast að nákvæmri niðurstöðu um tilurð og uppruna Orðskviða, 

en slíkar rannsóknir hafa ekki skilað sér í einingu og samstöðu meðal 

fræðimanna.18 

Fræðimenn hafa beitt ólíkum aðferðum við að tímasetja hvern kafla innan 

Orðskviðanna, jafnvel einstakar orðræður og ljóð. Því hefur verið haldið 

fram að hin hnitmiðaða og beinskeytta orðspeki sem leggur meiri áherslu á 

mannlega reynslu sé frá konungatímabilinu og því eldri en hinar 

orðræðurnar sem innihalda hvatningaræður. Orðspekin og ljóðin í köflum 1-

9, sem innihalda fagurfræði guðfræðinnar, eru talin yngri og tilheyra 

tímabilinu eftir að hefðin samblandast guðfræðilegum og trúarlegum 

straumum frá herleiðingunni og tímunum eftir útlegðina í Júda. Talið er að 

bókin hafi þróast frá konungatímabilinu á 10. öld f.Kr. fram að 4. öld f.Kr. 

eftir herleiðinguna í Babýlon og allt til 3. aldar f.Kr. þegar bókin fékk á sig 

þá mynd sem við þekkjum í dag.19 

1.3 Titill og staðsetning bókarinnar 
Það getur reynst erfitt að þýða ákveðin hugtök úr einu tungumáli yfir á 

annað, sérstaklega ef viðtökumálið býr ekki yfir sama hugtaki að innihaldi 

og merkingu, heldur þarf að nota mörg orð eða langa skilgreiningu til að ná 

utan um hugtakið. Það er ekki gott þegar um titla er að ræða og því hafa 

hugtök verið notuð sem eru ákveðnum takmörkunum háð eins og við sjáum 

í umfjölluninni um titil Orðskviða hér að neðan. 

Proverbs er heitið á ensku þýðingunni og á rætur að rekja til latnesku 

þýðingarinnar Vúlgata þar sem Orðskviðirnir bera nafnið Liber 

Proverbiorum. Hebreska nafn bókarinnar er mišlê (ְׁשֵלי  og um leið fyrsta (ִמ֭

orðið í Orðskviðum. Bókin hlaut nafnið paroimiai í grísku Septuagintunni 

sem er þýðing á hebreska orðinu māšāl.20 Bæði hebreska og gríska hugtakið 

                                                             
18 Murphy 1998, s. xx-xxi; Longman 1996, s. 24; Perdue 2000, s. 1-2. 
19 Perdue 2000, s. 1-2. 
20 Fleirtala á orðinu mišlê 



8 
 

hafa sömu merkingu og dæmisögur, en hugtakið sem við sjáum í latnesku 

þýðingunni merkir spakmæli. Það hefur verið erfitt að finna opið hugtak 

sem lýsir innihaldi bókarinnar, en íslenska Biblían skráir bókina undir 

heitinu Orðskviðirnir sem kemst næst því að fanga umfang bókarinnar.21  

Það þarf að skoða Gamla testamentið í heild sinni til að sjá sameiginlegan 

orðaforða þess og þema. Talið er að Orðskviðirnir hafi verið settir saman 

sem svar við sögu Ísraels um það hvernig eigi að lifa lífinu í hlýðni og 

trausti á Guð. Fleiri textar Gamla testamentisins, svo sem boðorðin, 

sögulegar frásagnir og spádómar, hafa svipaðan tilgang.22  

Íslenska Biblían fylgir hinni grísku Septuagintu í uppröðun sinni. 

Orðskviðirnir eru á eftir Sálmunum, en á undan Prédikaranum og 

Ljóðaljóðunum. En það er líklegt að Orðskviðirnir, Prédikarinn og 

Ljóðaljóðin séu listuð upp saman vegna sameiginlegra tengsla við 

Salómon.23  

Í hebresku Biblíu Massóreta má finna Orðskviðina á meðal Ketuvim sem er 

þriðji og síðasti hlutinn innan hebresku Biblíunnar. Ketuvim byrjar á 

Sálmunum svo kemur Jobsbók og þar á eftir Orðskviðirnir (í sumum fyrri 

handritum má sjá Orðskviði koma á undan Jobsbók). Eftir Orðskviðina 

koma svo fimm bækur Megillot, en það eru Rutarbók, Ljóðaljóðin, 

Prédikarinn, Harmljóðin og Esterarbók sem tengjast mikilvægum 

Gyðinglegum hátíðum. Orðskviðirnir enda á kraftmiklu ljóði um hina 

dugmiklu konu, en í Rutarbók 3.11 er fjallað um dygðuga konu og svo eru 

Ljóðaljóðin sungin af konu sem endar þessa syrpu af föngulegum konum.24 

Orðskviðirnir, Sálmarnir og Jobsbók eru aðgreind frá öðrum ritum í kanón 

                                                             
21 Longman 1996, s. 21; Murphy 1998, s. xxii. 
22 Koptak 2003, s. 35. 
23 Longman 1996, s. 22; Murphy 1998, s. 1. 
24 Longman 1996, s. 22. 



9 
 

Hebrea vegna þess að bækurnar eru settar fram í bundnu máli, en talið er að 

Massóretar hafi litið á Orðskviði sem ljóðrænt rit.25  

2. Gyðjur úr ólíkum menningarheimum 
Í kaflanum um uppruna spekinnar verður fjallað um verndargyðjur sem voru 

tíðar í þeirri fjölgyðistrú sem var í umhverfi Ísraelsmanna, en margar 

tilgátur eru til um uppruna spekinnar sem virðist hafa komið úr 

fjölmenningarsamfélagi þar sem trúarbrögð sköruðust og samtvinnuðust 

með mörgum hætti. Því er vert að skoða gyðjur úr þessum menningarheimi, 

áhrif þeirra og þróun á þá speki sem fyrirfinnst í Orðskviðunum. 

2.1 Uppruni spekinnar 
Það eru margar tilgátur um uppruna spekinnar, en flestir telja að hin 

kvengerða speki í Orðskviðunum eigi uppruna sinn að rekja til viskuhefðar 

Mesópótamíu og Egyptalands sem tilbáðu ólíkar gyðjur, eins og til dæmis 

Aséru, Istar, Ísis og Maat.26 

Í kanverskri goðafræði er Aséra gyðja hafsins og frjósemisgyðja. Það er 

hugsanlegt að hún komi fyrir í Gamla testamentinu, en margir telja að 

titillinn drottning af himni í Jeremía 7.18, 44.17-19 og 25 eigi við Aséru, en 

þar sem hún hefur engin tengsl við visku er mögulega hægt að útiloka hana 

sem uppruna spekinnar í Orðskviðunum.27  

Istar var assýrsk og babýlónsk stríðsgyðja, en þrátt fyrir sameiginleg 

einkenni í ræðu Istar um vernd konunga Akkadíu og ræðu spekinnar í 8. 

kafla Orðskviða, þá var hlutverk hennar allt annað en hlutverk spekinnar.  

Spekin er friðsamleg, en Istar fer fram með sverð að vopni í baráttu sinni og 

því hefur verið erfitt að sjá Istar sem uppsprettu spekinnar í Orðskviðum.28  

                                                             
25 Longman 1996, s. 23. 
26 Newsom og Ringe 1998, s. 153-154; Bellis 1994, s. 199. 
27 Pritchard 1955, s. 132. 
28 Pritchard 1955, s. 449. 
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Hinni egypsku gyðju Ísis er lýst sem snjöllum kvenmanni sem þekkir allt 

milli himins og jarðar. Hún er lík spekinni að því leyti að þær héldu ræður 

sem samanstóðu af loforðum um langlífi, en svikul meðferð Ísis á 

sköpunarguðinum Re samræmist ekki ótta spekinnar á Drottni. Þar með 

takmarkar það möguleika hennar á að vera uppruni spekinnar.29  

Það væri hægt að skoða margar gyðjur til viðbótar frá Egyptalandi og 

Mesópótamíu án þess að allir fletir spekinnar komi fram hjá einni gyðju, en 

gyðjan sem gæti komið hvað næst spekinni kemur fram í Leiðbeiningar 

vizier Ptah-hotep.30 Þetta er egypska gyðjan Maat sem er persónugerð sem 

sannleikur og réttlæti. Hún á það sameiginlegt með spekinni að hún er sögð 

hafa komið röð og reglu á alheimsregluna við sköpun og að hún tilheyrði 

skaparanum, en spekin er sögð hafa verið upphafssköpun Drottins og með í 

ráðum þegar hann skapaði heiminn (Okv 8.22-30).31 Það sem tengir þær 

einnig er að báðar boða hina réttu leið til góðs lífs. Spekin ver góða menn 

gegn illu, að þeir haldi sig á leið hinna réttlátu (Okv 2.20-22).32 Það sem 

einnig er sambærilegt við Maat og spekina eru táknmyndirnar, en 

samkvæmt Orðskviðum 3.16 heldur spekin á löngum lífdögum í hægri hendi 

og auði og sæmd í þeirri vinstri, gyðjan Maat heldur einnig á lífstákni33 í 

annarri hendi en sprota í hinni.34  

Hin kvengerða speki virðist ekki vera öðruvísi en aðrar guðdómlegar verur í 

sögum forn Austurlanda nær. Hún er flókin og ólíklegt að hún sé byggð á 

aðeins einni gyðju, en margar hliðstæður eru á milli Maat og spekinnar sem 

bendir eindregið til þess að hin egypska persónugerð sannleikans og 

réttlætis væri þekkt og tekin að láni af höfundum Orðskviða 1-9 ásamt 

öðrum gyðjum. Spekin í Orðskviðum þróaðist frá því að vera gyðja yfir í að 

                                                             
29 Pritchard 1955, s. 12. 
30 Ptah-Hotep var Maat prestur, ráðgjafi Isesi konungs og höfundur frægrar bókar um 
siðferði. 
31 Pritchard 1955, s. 372. 
32 Pritchard 1955, s. 372. 
33 Ankh: T-laga kross með lykkju ofan á, fornegypskt lífstákn. 
34 Murphy 2002, s. 162. 
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vera kvenkyns tilvistarhugtak í eingyðistrú Ísraels sem er lýst í fyrsta sinn í 

útlegðinni (Jes 40-55).35  

Hinar kvengerðu gyðjur voru víða í menningu forn Austurlanda nær, en 

uppruni þeirra er úr fjölgyðistrú.36 Það leikur enginn vafi á því að Gamla 

testamentið er hliðhollt eingyðistrú, en um leið vefst það ekki heldur fyrir 

neinum að Gamla testamentið leyfir Drottni að vera umkringdur 

aðstoðarmönnum og er ekki í vandræðum að vera á mörkum fjölgyðistrúar. 

Guð má hafa marga sendiboða, andlegar verur og alls kyns engla, sem hafa 

áhrif á Guð fyrir og eftir sköpun heimsins.37 Þessi sterku áhrif frá öðrum 

menningarheimum hafa haft neikvæð áhrif á speki Ísraela, þar sem stöðu 

spekinnar var breytt vegna þróunar eingyðistrúar.38  

3. Guðfræði spekinnar 
Hér verður fjallað um hina kvengerðu speki í Orðskviðunum ásamt 

heimskunni og hinni framandi konu. Orðið ḥāḵ·māh (viska, ה  verður (ָחְכָמ֣

skoðað bæði í Gamla testamentinu og einnig innan Orðskviða. Hvaða stöðu 

spekin gegnir í sköpuninni og samband hennar við Guð. Einnig er þeirri 

hugmynd velt upp hvaða skilaboðum og tilgangi sé verið að koma á 

framfæri með því að nota spekina sem konu í Orðskviðunum. 

3.1 Spekin í Gamla testamentinu 
Orðspekin byggir á reynslu fyrri kynslóða, til uppörvunar og lærdóms, en 

Orðskviðirnir veittu ungu fólki ákveðið svigrúm til að spyrja erfiðra 

spurninga um lífið og tilgang þess. Foreldrar kenndu sonum sínum og 

jafnvel dætrum upp úr bókinni.39 Allar hinar svokölluðu veraldlegu 

                                                             
35 Perdue 2000, s. 50. 
36 Murphy 2002, s. 162. 
37 Brueggemann 1997, s. 347-348. 
38 Murphy 2000, s. xxviii. 
39 Koptak 2003, s. 40. 
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ráðleggingar sem er að finna í Orðskviðunum tilheyra einnig 

siðferðiskennslu í guðfræðilegri visku.40 

Í Orðskviðunum miðlar faðirinn allri kennslunni til sonarins, þar á meðal 

táknmynd spekinnar, en það er mjög víð notkun á orðinu ḥāḵ·māh (viska, 

ה  í Gamla testamentinu. Það er notað um tæknilega og listræna (ָחְכָמ֣

hæfileika (2Mós 28.3; 31.6), einnig er orðið notað um vinnusemi og 

þekkingu á því að vita hvað sé rétt að gera í ákveðnum aðstæðum. Viskan er 

gjöf frá Guði og gefin þeim sem kalla eftir henni og leita hennar (Okv 2.1-

6). Jafnvel þó hún sé falin mönnum, veit Guð hvernig á að finna hana (Job 

28.1-28). Samkvæmt Fyrra Korintubréfi 13 er ekki hægt að þekkja viskuna 

nema að hluta vegna margslungna ólíkra þátta hennar.41  

Í Orðskviðunum aftur á móti táknar ḥāḵ·māh (viska) aðallega vitsmunalega, 

tilfinningalega og andlega þekkingu. Hvernig bregðast eigi við siðferðilegri 

þekkingu (1.2; 2.1-5), eða hvernig fróður maður tekst á við ráðgátur og 

andstreymi lífsins (21.22 og 24.5). Með þetta siðferðislega samband í huga 

sést hvernig guðsótti er upphaf viskunnar og grundvallaratriði þekkingar. 

Hver sem er getur lagt Orðskviði á minnið, en ef bókin hefur engin áhrif á 

hjarta viðkomandi skortir hann visku og það endurspeglast í hátterni hans.42 

Í feðraveldinu voru konur hugsaðar á táknrænan hátt, þá aðallega í sambandi 

við hegðun þeirra. Í Orðskviðum sést þremur konum bregða fyrir, það eru 

spekin, hin framandi kona og heimskan. Spekinni er ætlað að stýra æskunni 

í átt að lífinu.43 Spekin stendur fyrir allar jákvæðar og lifandi dygðir sem 

ungmenni geta tileinkað sér. Þetta er mjög algengt þema í Gamla 

testamentinu. Vegir spekinnar eru yndislegir vegir, allar götur hennar liggja 

til velfarnaðar (3.17) og hver sem finnur hana finnur lífið (8.35). Spekin 

                                                             
40 Murphy 2002, s. 16. 
41 Koptak 2003, s. 39; Waltke 2004, s.76-77; Brueggemann 1997, s. 339-340; Bridges 
1997, s. 6; Vine 1996, s. 290-291. 
42 Waltke 2004, s. 76-77; Brueggemann 1997, s. 339-340; Koptak 2003, s. 38; Bridges 
1997, s. 6; Vine 1996, s. 290-291. 
43 Murphy 1998, s. 282. 
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boðar sannleikann í 8.6-7, en í 5.3 sést andstæða hennar í hinni framandi 

konu, sem kemur fram í Orðskviðunum með ýmsum hætti. Hún er talin vera 

af erlendum uppruna og einlægur aðdáandi kanversku gyðjunnar Astarte, 

sem hafði tælandi áhrif á marga Ísraelsmenn (Okv 7).44  Ungir menn eru 

varaðir við kynferðislegu sambandi við konur utan hjónabands og 

dramatískar afleiðingar þess sem var útskúfun og fátækt,45 en Ísraelsmenn 

tóku innvensl fram yfir aðkvæni því innan ættar var forsenda auðs og 

metorða.46 

Faðirinn þekkir freistingarnar sem af hinni framandi konu gátu hlotist vegna 

fyrri reynslu, en þessi kynferðislega ógn sem hún veldur brúar bilið á milli 

kynslóðanna í þeim deilum sem eru áberandi í fyrsta kafla og veitir 

grundvöll fyrir ákveðna samstöðu milli föður og sonar. Í eftirfarandi köflum 

heldur hún áfram að vera efst í huga föðurins þegar hann ráðleggur syni 

sínum.47  

Margir telja hina framandi konu vera af erlendum uppruna, en aðrir skilja 

hana sem ísraelska eiginkonu annars manns eins og fram kemur í 6.20-35. 

Hún er þar af leiðandi ekki í boði, heldur er hún kona nágrannans og allt 

samfélagið myndi fordæma slíka girnd (6.33).48 Hún er viðvörun á strangri 

tryggð hjúskapar, en aðrir telja hana einfaldlega útskúfaða þar sem hún 

yfirgaf eiginmann sinn (2.7) og við það verður hún framandi þar sem hún 

hefur enga stöðu í samfélaginu. Hún er útskúfuð og tilheyrir 

jaðarmenningu.49  

Spekin og heimskan kalla á ungu mennina er þeir ganga framhjá heimilum 

þeirra.50 Það er kynferðisleg áferð á lýsingunum er bæði spekin og heimskan 

                                                             
44 Murphy 2002, s. 17-18. 
45 Bach 1999, s. 94. 
46 Murphy 1998, s. 281. 
47 Bach 1996, s. 89-90. 
48 Bach 1996, s. 94. 
49 Bach 1996, s. 90. 
50 Longman 1998, s. 59. 
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bjóða mönnunum til kvöldverðar (9.1-6; 13-18).51 Boðin benda jafnvel til 

náins sambands og það kallar á ákvörðun hinna ungu manna, og um leið 

ákvörðun lesandans, hvaða leið skuli velja. Þetta gæti verið trúarlegt ákall 

um ákvörðun á milli hins sanna Guðs og hinna fölsku guða.52 

Þegar fjallað er um boð heimskunnar og hinnar framandi konu er þeim lýst 

sem feigðarboðum. Uppruni heimskunnar er ekki gefinn upp, en hún er kona 

götunnar (9.14; 16).53 Í 9.18 sést hvað verður um unga manninn ef hann 

samþykkir boð heimskunnar, en hann mun búa í skugga heljar ásamt öðrum 

gestum hennar. Heimskan er ekki bara frjálslegur kunningi, hún situr um 

bráð sína, eins og hin framandi kona gerði í sjöunda kafla.54 Það er varað 

við hinum hunangssætu orðum hinar framandi konu, sem er andstæða 

hunangsins sem spekin veitir í 24.13-14.55  Orðum hennar er lýst sem 

blíðmælgi, sem getur haft bæði ógnvekjandi og unaðsleg áhrif á 

karlmanninn.56  

Spekin boðar ungu mennina til sín er hún býður þeim mat og vín sem hún 

hefur blandað. Hún biður þá um að láta af flónsku sinni, en ganga á braut 

skynseminnar (Okv 9.5-6). Spekin býður ungu mönnunum að velja lífsins 

leið af skynsemi og visku. Orðskviðirnir voru lesnir til að mennta unga 

menn af þeim sem eldri voru og reynslumeiri, en sá sem meðtekur orð 

Orðskviða fer í gegnum þetta ferli með unga manninum í frásögninni og 

lærir ámæli hinna eldri. Undirstaða viskukennslu Orðskviða gengur út á að 

læra að bera óttablandna virðingu fyrir Drottni, en megintilgangur lífsins er 

lofgjörð til Drottins. 

                                                             
51 Murphy 2002, s. 17-18. 
52 Longman 1998, s. 60; Murphy 2002, s. 17-18. 
53 Murphy 1998, s. 282. 
54 Murphy 1998, s. 283. 
55 Murphy 1998, s. 282. 
56 Bach 1996, s. 90. 
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3.2 Spekin og sköpunin 
Í Orðskviðum 3.19 er sagt frá hvernig Drottinn grundvallaði jörðina með 

visku og kom himninum fyrir af speki, samkvæmt 8.27-29 var spekin á 

staðnum þegar hann skapaði heiminn. Báðir þessir textar sýna fram á að 

Guð skapaði cosmos57 í viðurvist og í gegnum hina kvengerðu speki, en hún 

er frá Guði komin þar sem hún var fyrsta sköpun hans (8.22-29).58  

Það eru mikil tengsl á milli upphafs textans í Fyrstu Mósebók og ljóðsins í 

Orðskviðunum 8.22-31, en báðir þessir textar fjalla um sköpun heimsins. 

Ljóðið byrjar á því er Drottin skapaði spekina í upphafi, þetta minnir 

óneitanlega á fyrsta vers Biblíunnar [í] upphafi skapaði Guð himin og jörð í 

1Mós 1.1. Svo kemur í ljóði Orðskviða [é]g fæddist áður en hafdjúpin urðu 

til, en orðið hafdjúpin í ljóðinu endurrómar við orðið djúpið sem andi Guðs 

sveif yfir í 1Mós 1.2. Einnig sjást mikil tengsl milli textanna í 1Mós 1.9-13 

og Okv 8.29, en hliðstæðurnar eru margar milli þessara texta sem sýna náin 

tengsl milli spekinnar og sköpunarinnar.59  

Spekinni er lýst á margan hátt, hún er sögð vera listamaður sem tekur þátt í 

sköpuninni í Speki Salómons 7.21-26, en þar er henni lýst á myndrænan hátt 

sem inntak guðdómsins, endurspeglun Guðs og útstreymi guðlegrar 

dýrðar.60 Aftur á móti í Orðskviðum 8.30-31 lýsir spekin sjálfri sér sem 

Guðs barni. Hún lifnar við í textanum er hún lék sér fyrir framan Guð og í 

byggðum heimi hans. Staða hennar sem milligöngumanneskja er því mitt á 

milli himnaríkis og jarðar (8.32-36).61 Innilegt samband hennar við Guð 

virðist vera fyrirmynd að hinu nána sambandi milli mannkyns og spekinnar 

(7.9; 16).62  

                                                             
57 Cosmos: alheimurinn sem skipulegt og samstillt kerfi. 
58 Longman 1998, s. 79. 
59 Longman 2002, s. 105. 
60 Murphy 1998, s. 280. 
61 Perdue 2007, s. 53. 
62 Murphy 1998, s. 281. 
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Spekin er brú milli Guðs og mannkyns, milli mannkyns og hins skapaða 

heims. Gamlatestamentisfræðingarnir Kathleen O´Connor, Tremper 

Longman og Roland Murphy telja að í sumum textum tali hin kvengerða 

speki fyrir hönd Guðs eða kemur jafnvel fram sem Guð. Þetta er umdeild 

fullyrðing, en þau telja spekina vera guðdómlega viðveru í heiminum og 

eigi í guðdómlegu sambandi við mannkynið.63 Hún er hið kvenlega í Guði, 

sem skapaði mannkynið í mynd sinni þegar hann skapaði þau karl og konu 

(1Mós 1.27b).64 

Í frásögn Fyrstu Mósebókar er leit að þekkingu túlkuð sem uppreisn og 

löngunin til að vera eins vitur og Guð merki um hroka sem leiddi til 

útilokunar frá Paradís og upptökum lífsins. Í Orðskviðum aftur á móti er það 

undirgefin hlýðni sem leiðir til visku og lífs. Sæll er sá sem öðlast speki 

(Okv 3.13).65 Guð dæmir og stjórnar heiminum með visku. Guð skapar og 

gefur líf og ef fólk fylgir spekinni leiðir hún það til lífsins (8.35; 9.11; 

14.26-27). Drottinn blessar með heilsu, velmegun og heiðri í gegnum 

spekina sem hefur þetta allt í hendi sér (3.5-10; 16).66 

Claus Westermann fullyrðir að spekin sameini Gamla og Nýja testamentið. 

Enn fremur segir hann að þeir sem lesi ljóðið í Orðskviðum 8.22-31 geti 

ekki annað en heyrt endurróm úr Jóhannesarguðspjalli 1.1-14.67 Þar sem hin 

hebreska speki (ḥāḵ·māh) í Gamla testamentinu verður að Sofíu (σοφία) í 

grísku og svo loks logos68 (λόγος) í Nýja testamentinu, en það er fyrir áhrif 

úr grísk-rómverskri hugmyndafræði að hún hefur að mestu leyti haldist 

fræðileg í kristinni guðfræði.69 Talið er að höfundar Jóhannesarguðspjalls 

hafi fengið að láni hugtök úr viskuhefðinni til að lýsa dásemd Jesú og 

yfirfært eiginleika og blessun spekinnar á Jesú.70 Við sjáum að Biblían notar 

                                                             
63 Bellis 1994, s. 198; Longman 1998, s. 60; Murphy 1998, s. 280. 
64 Murphy 1998, s. 280; Longman 1998, s. 79. 
65 Bach 1999, s. 91. 
66 Koptak 2003, s. 37. 
67 Westermann 1995, s. 1. 
68 Holdgun Guðs. 
69 Murphy 1998, s. 284. 
70 Koptak 2003, s. 42. 
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fjölda kvenlegra myndlíkinga til að lýsa Guði, samt sem áður notar hún 

aldrei kvenkyns fornafn í umfjöllun sinni um Guð. Með því að túlka Jesú 

sem orð (λόγος) í inngangi Jóhannesarguðspjalls, er Jesús yfirlýst speki og 

kraftur Guðs (1Kor 1.24;  sbr. Kol 2.2-3).71 Með þessum orðum er Jesú líkt 

við Sofíu (σοφία) hina kvengerðu speki, en á sama hátt og lýsingin á Guði, 

er ekki hægt að skilgreina Jesú sem kvengerð speki.72 

3.3 Hin kvengerða speki 
Það er karllæg slagsíða á Biblíunni, þar sem verulega skortir kvenkyns 

lýsingar. Það er mikil þörf á auknu gildi kvenna í bókinni, því að boðun 

hennar er ætluð báðum kynjum og því þarf að endurskoða og endurtúlka 

textann í ljósi samtímans. Guð er kynntur til sögunnar sem karlkyns vera, en 

það þarf að draga fram kvenlegar myndir af Guði svo við stöðnum ekki í 

þeim ógöngum sem feðraveldið hefur komið okkur í varðandi boðun og 

túlkun á Biblíunni. Murphy segir að það þurfi að muna að Guð er ekkert 

frekar kvenkyns en karlkyns, hann er hafinn yfir kyn.73  

Myndmál Biblíunnar skilgreinir konur annað hvort alslæmar eða algóðar, 

hórur eða engla. Konan er óæðri karlmanninum og var hún notuð fyrir báða 

öfgana sem fyrirfinnast í heimskunni og spekinni í Orðskviðunum. Það er 

kynferðislegur blær yfir boðun spekinnar og heimskunnar, er þær buðu 

ungum mönnum til kvöldverðar og hvöttu þá til að velja sér leið til visku 

eða glötunnar (Okv 9). Femínistinn og gamlatestamentisfræðingurinn Gale 

Yee veltir hinni erótísku myndlíkingu af spekinni og heimskunni fyrir sér, 

því hún hefur áhyggjur af þeim skilaboðum sem kvenkyns lesendur textans 

verða fyrir, en það lítur út fyrir að aðeins karlmenn geti sóst eftir spekinni 

líkt og elskhugar. Það verður einnig að skoðast að það er kona sem tælir 

karlmennina frá spekinni. Yee heldur því fram að þessar myndlíkingar verði 

til þess að konur spyrji sig hvort þær geti nálgast spekina án þeirrar 

                                                             
71 Koptak 2003, s. 42; Þórir Kr. 1992, s. 64-65. 
72 Koptak 2003, s. 42. 
73 Murphy 1998, s. 286. 
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kynferðislegu áherslu sem kemur fyrir í textanum og að lokum öðlast 

visku.74 

Femínistinn Toril Moi segir að skilaboðin um hina algóðu og alslæmu konu 

í Biblíunni komi víða skýrt fram, til dæmis er Lilit75 verðugur fulltrúi hinnar 

alslæmu konu en María mey hinnar algóðu konu. Moi segir að konum sé 

haldið á jaðrinum og þær hafi enga stöðu í valdastrúktúr samfélagsins, að 

staða þeirra sé undir karlmanninum komin.76 Nútíma lesendur eru undir 

meiri áhrifum af neikvæðri ímynd kvenna í Orðskviðum en jákvæðri. 

Kathleen Farmer telur það vera vegna tilhneigingar ritskýrenda í þýðingum 

sínum. Hún bendir á Okv 6.26 þar sem hið hebreska hugtak kona annars 

manns er þýtt sem hórkona í RSV.77 Þar er ungum manni ráðlagt að halda 

sig fjarri annarra manna konu, að mati Farmer, en nokkrar enskar78 þýðingar 

hafa breytt viðvöruninni í að halda sig fjarri hórkonunni og þar með firrt 

unga manninn ábyrgð á því að heillast af konu nágranna síns.79  

Það eru ólíkar hugmyndir gamlatestamentisfræðinga um stöðu spekinnar 

innan Orðskviða. William Mckane telur að spekin sé viskukennari (1.2; 20), 

en Roger Norman Whybray telur aftur á móti að hún sé gyðja eða partur af 

visku Guðs, samt sem áður ekki goðsöguleg kvenvera.80 Michael E. 

Baumann vill upphefja rödd spekinnar, hann segir að rödd hennar sé sterkari 

en rödd föðurins í köflum 1-9. Hann telur að það ætti að útvíkka yfirlýsingu 

spekinnar í 1.7, þegar hann segir að mynd Guðs sé bæði kvenleg og 

karlmannleg. Carol A. Newsom er ósammála Baumann, hún telur spekina 

                                                             
74 Bellis 1994, s. 196; Murphy 1998, s. 284. 
75 Í forn semískum þjóðsögum var Lilit kvenkyns djöfull sem réðst á börn, en í Jesaja 34.14 
er Lilit tengd næturgrýlunni. Samkvæmt Stafrófi Ben Sira var Lilit fyrri kona Adams, en 
samband þeirra samanstóð af valdabaráttu milli þeirra. 
76 Bellis 1994, s. 196. 
77 Revised Standard Version: for a harlot may be hired for a loaf of bread, but an adulteress 
stalks a man's very life (Okv 6.26). 
78 RSV, NIV og KJV 
79 Bellis 1994, s. 196. 
80 Waltke 2004, s. 83. 
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ekki guðfræðilega gagnlega því hún ýti undir karlkyns yfirráð þar sem Guð 

er almáttugur og skapari spekinnar.81 

Hin kvengerða speki er sett fram á ljóðrænan og myndrænan hátt í sumum 

textum Orðskviða. Walter Brueggemann segir hana vera frjálsa, sjálfstæða 

og lifandi veru sem vinnur að undirlagi Drottins.82 Spekin talar opinberlega 

og er kappsöm eins og biblíulegur spámaður sem ógnar með dauðadóm og 

glötun þeirra sem hafna boðskap hennar (samanber Dóm 4-5; 2Kon 

22.14).83 Spekinni er einnig lýst sem leiðbeinanda (6.22), ástkærri systur eða 

brúður (7.4) og sem gestgjafa (9.1-6).84  

Spekin nær til alls lífsins og vill þróa bæði dómgreind og karakter manna. 

Hvaða kennari sem er veit að menntun er meira en miðlun þekkingar, það 

þarf að hlúa að þroska, þekkingu og dómgreind hvers einstaklings. Í bók 

Orðskviða er mikið fjallað um aga og skynsemi (1.2-4), getu manneskjunnar 

til að nota þekkingu og dómgreind til að taka skynsamlegar ákvarðanir.85 

Gamlatestamentisfræðingurinn Bernhard Lang telur að erótískt yfirbragð 

spekinnar sé hannað til að fanga athygli nemandans (4.5-9:7.4). Með öðrum 

orðum var kvengerð speki kennslufræðilegt tæki til að fá nemandann til að 

hlusta.86  

Carole R. Fontaine varar við því að draga úr kvenkyns myndmáli spekinnar 

og hinnar framandi konu í Orðskviðum, en sumir ritskýrendur hafa valið að 

horfa framhjá þess háttar myndmáli. Í slíkri meðferð fær spekin og hin 

framandi kona tiltölulega litla táknræna merkingu í textanum og verða 

aðeins að bókmenntalegu verkfæri í höndum ritskýrenda, en hún segir að 

                                                             
81 Murphy 1998, s. 285. 
82 Brueggemann 1997, s.343; Murphy 2002, s. 133. 
83 Murphy 2002, s. 16. 
84 Waltke 2004, s. 83. 
85 Koptak 2003, s. 24. 
86 Murphy 1998, s. 279; Murphy 2002, s. 137. 
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það ætti í raun að upphefja þær vegna óvæntrar innkomu þeirra í karllægum 

bókmenntum.87  

4. Áhrifasaga 
Hér verður fjallað um hina dugmiklu konu í nútíma samhengi, en María 

Montessori gekk gegn viðteknum venjum samfélagsins er hún lærði 

læknisfræði og notaði kunnáttu sína til þess að þróa aðferðafræði sem hefur 

haft mikil áhrif á samtíma okkar og þróun í kennslufræðum. Hún valdi þá 

vegferð í lífinu að hjálpa og sinna þeim sem minna mega sín, börnum.  

Orðkviðirnir setja hina kvengerðu speki og heimskuna fram á mjög 

myndrænan hátt. Þeim er att gegn hvor annarri þegar þær berjast um hylli 

ungra manna sem þurftu að velja á milli þeirra. Milli spekinnar sem er 

hyggin og skynsöm og heimskunnar sem er hávær og ögrandi. Þessar 

andstæður sjást í kvikmyndum, raunveruleikaþáttum og auglýsingum í dag, 

þar sem sýnt er fram á að konur séu í eðli sínu óvinir og keppinautar um 

hylli hins eina sanna karlmanns. Þessi framsetning á konum hefur haft mjög 

neikvæð áhrif á þær í gegnum aldirnar, en birtingarmynd hinar kvengerðu 

speki í ljósi nútímans verður skoðuð í samræmi við það hvernig konur 

birtast í fjölmiðlum.  

4.1 Speki Montessori 
Það eru margar hliðstæður með Maríu Montessori og spekinni í 

Orðskviðunum, en þær vildu báðar leiða fólk inn á hina réttu braut lífsins og 

kenna því þá speki sem þær höfðu yfir að ráða. Montessori og hin 

kvengerða speki fengu hljómgrunn í feðraveldinu fyrir hugmyndir sínar, en 

sögubækur hafa ekki verið duglegar að beina kastljósi sínu að verkum 

Montessori í gegnum tíðina, ólíkt öðrum samtímamönnum hennar frá seinni 

heimsstyrjöldinni.  

                                                             
87 Murphy 1998, s. 284 
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Montessori fæddist inn í heim sem var hliðhollur karlmönnum 31. ágúst 

1870 í Chiaravalle í Ancona héraði á Ítalíu. Frá því hún var barn naut hún 

þess að læra og var með afbrigðum góður námsmaður. Það var mikil 

togstreita í Montessori þar sem móðureðlið togaði í hana og einnig þráin til 

að fara í áframhaldandi nám, en faðir hennar vildi að hún giftist og gerðist 

ráðsett frú. Móðir hennar studdi hana aftur á móti og hjálpaði henni í 

gegnum margar hindranir sem urðu á vegi hennar í gegnum lífið.88 

Montessori ákvað að hún vildi ekki verða kennari þar sem konur voru 

hvattar til þess á þessum tíma, heldur ákvað hún að fara í læknisnám í 

Sapienza Università di Roma og útskrifaðist hún með hæstu einkunn í júní 

1896.89 

Montessori hafði mikinn áhuga á að kenna börnum með þroskahömlun og 

árið 1896 hélt hún fyrirlestur í borginni Turin þar sem hugmyndir hennar 

fengu hljómgrunn. Menntamálaráðherra Ítalíu var meðal áheyrenda 

fyrirlestrarins og varð mjög hrifinn af því sem hún hafði fram að færa og 

gerði hana að yfirmanni Scuola Ortofrenica stofnunarinnar sem sá um og 

kenndi börnum með sérþarfir. Montessori þáði stöðuna með það fyrir augum 

að þarna gæti hún komið hugmyndum sínum í framkvæmd.90 Þannig hóf 

Montessori að þróa hugmyndafræði sína að nýjum kennsluaðferðum. Fyrstu 

merki þess að kennsluaðferðir hennar virkuðu var þegar nokkur 8 ára börn 

frá stofnuninni tóku landspróf í lestri og skrift, þau skoruðu fyrir ofan 

meðallag og Montessori hugsaði með sér að ef börn með þroskahömlun geti 

skorað þetta hátt hvað geti hin venjulegu börn gert. Montessori varð 

velþekkt fyrir verk sín og hugmyndir.91 Hún stofnaði skóla sem hún kallaði 

Casa dei Bambini eða Hús barnanna árið 1907, fyrir fátæk börn sem áttu 

útivinnandi foreldra. Hún lagði áherslu á sjálfstæði barna í námi og að þau 

nærðu sköpunargáfu sína. Árangur skólans varð til þess að fleiri skólar 

                                                             
88 Kramer 1988, s. 24. 
89 Kramer 1988, s. 40-50. 
90 Kramer 1988, s. 73. 
91 Kramer 1988, s. 84-85. 
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opnuðu sem notuðu aðferðarfræði Montessori og var hún fengin til þess að 

halda fyrirlestra um aðferðir sínar víða um heim.92 

Montessori og Benito Mussolini, forsætisráðherra Ítalíu urðu góðir vinir og 

veitti hann henni fjármagn til þess að stofna fleiri skóla.93 Árið 1934 hafði 

hún í raun verið einráð um menntun barna í hinni fasísku Ítalíu um 

áratugaskeið, þegar hún áttaði sig á að fasisminn var grimm alræðisstefna 

sem átti ekkert sameiginlegt með hugmyndafræði hennar.  Mussolini vildi 

búa til litla hermenn sem fylgdu í einu og öllu alræðisvaldi fasismans, en 

Montessori vildi örva börnin til sjálfstæðis og sköpunargleði.94 Montessori 

dvaldi um tíma á Indlandi en hún og Gandhi höfðu mjög svipaðar 

lífsskoðanir. Hún kenndi mörg þúsund kennurum Montessori 

aðferðarfræðina og voru stofnaðir skólar í hennar nafni um allt Indland.95 

Montessori dó 82 ára að aldri eftir að hafa helgað sig um áratugaskeið 

rannsóknum á kennsluaðferðum fyrir börn með ólíkan uppruna.96 

Þrátt fyrir margar hindranir í lífi sínu hélt Montessori sig við 

hugmyndafræði sína og hugði eingöngu að velferð barna. Líkt og spekin 

boðaði í Orðskviðunum, var Montessori dugleg að miðla þekkingu sinni og 

kenna hina réttu leið til að örva og hvetja börn til sjálfstæðis. Montessori 

nýtti þekkingu sína og sköpunargáfu til góðra verka. Í dag er verið að nota 

aðferðafræði Montessori að einhverju leyti í leikskólum og skólum um allan 

heim þar sem skynfærin eru örvuð og umhverfið notað til að kenna barninu. 

Jafnvel þó barnið geri mistök var það ávallt hennar markmið að kennarar 

væru þögulir áhorfendur sem fylgdust með að allt gengi vel og að barnið 

réði fram úr verkefnum sínum sjálft. Þessar aðferðir ýttu undir að börnin 

þroskuðust sem sjálfstæðir og úrræðagóðir einstaklingar.  

                                                             
92 Kramer 1988, s. 94-97. 
93 Kramer 1988, s. 280-281. 
94 Kramer 1988, s. 282-326. 
95 Kramer 1988, s. 335-342. 
96 Kramer 1988, s. 348-355. 
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4.2 Birtingarmynd kvengerðrar speki í nútímanum 
Í heimildarmyndinni Miss representation fer tilvonandi móðir, Jennifer 

Siebel Newsom að nafni, af stað að kanna stöðu kvenna. Á þeim tíma gekk 

Jennifer Newsom með stúlkubarn og vildi hún fá að vita hvað biði 

stúlkunnar þegar hún yxi úr grasi og hverjir möguleikar hennar væru í lífinu. 

Jennifer sjálf hafði gengið í gegnum ýmsa erfiðleika á sinni lífsleið og vildi 

hún að dóttir sín lærði af mistökum og vonbrigðum sínum í lífinu. Það er 

margt líkt með heimildarmynd Jennifer Newsom og Orðskviðunum sem 

hafa þann tilgang að kenna yngri kynslóðum af mistökum eldri kynslóða.97  

Það má ætla að myndrænt mál Orðskviða hafi haft sama gildi og margir 

fjölmiðlar hafa í dag, en Orðskviðirnir voru notaðir til að kenna ungu fólki 

hvernig best væri að fóta sig í lífinu. Ef ætlunin er að skilgreina samfélagið í 

dag, þarf að skilja fjölmiðla og áhrif þeirra á samfélag okkar. Með 

fjölmiðlum er átt við internet, leikjatölvur, tímarit, bækur, sjónvarp, 

auglýsingar, leikhús og kvikmyndahús. Leynt og ljóst verður fólk fyrir 

miklu áreiti og áhrifum af völdum þessara miðla.98 

Fjölmiðlar geta haft mótandi áhrif á börn og unglinga, þar sem þau eyða 

miklum tíma í að hlusta á tónlist, vafra um internetið og lesa tímarit svo 

eitthvað sé nefnt. Í mörgum tónlistarmyndböndum, kvikmyndum og 

auglýsingum eru konur hlutgerðar og minnkaðar, þær eru settar fram sem 

hlutir og líkaminn er notaður sem söluvara. Unglingar verða fyrir áhrifum af 

þessu, oft án þess að gera greinamun á milli raunveruleika og 

sýndarveruleika. Margir fjölmiðlar hafa dregið úr gildi manneskjunnar, 

dregið hana í dilka og sett fram staðalímyndir sem eiga sér enga stoð í 

veruleikanum. Verðgildi ungra stúlkna birtist í því hvernig þær líta út og 

þannig eru þær metnar, frá því þær eru smá stelpur og í gegnum allt lífið. 

Drengir fá þau skilaboð að það sé það sem er merkilegt við stúlkur.99  

                                                             
97 Newsom 2011, heimildarmynd. 
98 Newsom 2011, heimildarmynd. 
99 Newsom 2011, heimildarmynd. 
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Það er sama hvaða árangri konur ná. Þær eru oft ekki metnar sem 

vitsmunaverur heldur aðeins út frá líkamlegum stöðlum. Það er mjög mikill 

þrýstingur á konur að passa inn í ímynd hins fullkomna ramma, því konur 

sækjast eftir velþóknun karlmannsins. Hin fullkomna ímynd af fegurð er 

miklu meira krefjandi og öfgafyllri nú en nokkru sinni fyrr, ekki síst vegna 

breytinga á myndum í myndvinnsluforritum sem auka ranghugmyndir bæði 

hjá ungum stúlkum og drengjum.100   

Karlmenn á aldrinum 18-34 ára horfa síður á sjónvarp en konur á sama 

aldri. Þess vegna hafa markaðsfræðingar reynt, að undirlagi 

framleiðslufyrirtækja, að gera sjónvarpefnið meira aðlaðandi fyrir karlmenn 

með því að markaðsetja vörur í auglýsingum fyrir þá. Meðal annars eru 

auglýsingar sérhannaðar fyrir karlmenn á milli keppnisleikja. Þessar 

auglýsingar hafa þann tilgang að ýta undir karlmennskuna en eru um leið 

margar hverjar niðurlægjandi fyrir konur.101 

Það skiptir máli hvernig konur eru meðhöndlaðar í fjölmiðlum. Það var 

hlustað á hina kvengerðu speki og Montessori á sínum tíma. Þær voru 

viðurkenndar fyrir það sem þær stóðu fyrir, spekin fyrir að beina ungum 

mönnum að vegi lífsins og Montessori fyrir afburðagóð störf í þágu barna. 

Konum er ekki gert hátt undir höfði í umfjöllun margra fjölmiðla í dag. Hún 

kvartar meðan hann fullyrðir er lýsandi áherslumunur milli kynjanna.102  

Nýtt sjónvarpsefni hefur rutt sér til rúms, en það eru hinir sívinsælu 

raunveruleikaþættir. Þar er konum, líkt og spekinni og heimskunni í 

Orðskviðunum, stillt upp hvor gegn annarri. Konurnar berjast um hylli 

áhorfenda og eru settar fram sem keppinautar er hatast hvor út í aðra. 

Hápunktur þessarar atburðarásar er þegar þær taka sig til og fara í slag, þar 

sem rifið er í hár, slegist og klórað.103  

                                                             
100 Newsom 2011, heimildarmynd. 
101 Newsom 2011, heimildarmynd. 
102 Newsom 2011, heimildarmynd. 
103 Newsom 2011, heimildarmynd. 
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Jennifer Pozner104 telur að raunveruleikaþættir sem þessir séu aðeins 

tímabundið bakslag í kvennabaráttunni. Þeirri skoðun er miðlað í 

raunveruleikaþáttum að konur séu eðlislægir óvinir, þar sem þær keppast um 

það hver sé fegurst af öllum eða berjast um hylli karlmannsins. Þá gengur 

þessi sýndarveruleiki þvert á það sem gengur og gerist í 

raunveruleikanum.105 

Sömu staðalímyndirnar hafa verið og eru endurteknar aftur og aftur. Hin 

táknræna uppbygging Orðskviða 1-9 var ekki aðeins beitt á fornum tímum, 

heldur sést þessi uppbygging til dæmis í kvikmyndinni Fatal Attraction frá 

árinu 1987. Kvikmyndin hefði auðveldlega getað haft titilinn Haltu fast í 

konu æsku þinnar, og hún mun bjarga þér frá hinni framandi konu.106  

Áhorfandinn tekur sér stöðu með aðalpersónunni Dan sem Michael Douglas 

leikur, en honum er lýst sem góðum en einföldum og stundum hvatvísum 

manni. Hin framandi kona, Alex sem Glenn Close leikur, er lýst á margan 

hátt sem jaðarmanneskju. Hún er nýr samstarfsmaður Dan en bakgrunnur 

hennar er óljós. Hún er einhleyp og býr í íbúð í atvinnuhverfi, þar sem menn 

bera stóra kjötskrokka (eins og naut á leið til slátrunar, 7.22). Eins og hin 

framandi kona í Orðskviðum 7 hefur Alex góð tök á orðræðunni og tælir 

Dan til sín. Það verður breyting á Alex, þegar Dan vill ekki eiga í frekara 

sambandi við hana. Hún birtist sem brjáluð og skuggaleg vera sem hefur 

óstöðvandi viljastyrk. Þau takast á í lok myndarinnar og virðist Dan hafa 

náð yfirhöndinni í baráttunni við Alex þar sem hún liggur í baðkarinu 

starandi upp úr vatninu. Allt í einu rís hún upp og ætlar að ráðast á Dan en 

þá kemur eiginkonan, kona æsku hans, honum til bjargar. Eiginkonan hafði 

áður verið kynnt sem erótísk og eftirsóknarverð kona (Okv 5), sem 

miðpunktur fjölskyldunnar. Í mótsögn við æsta, gagnslausa og sóðalega 

baráttu eiginmanns hennar, hittir skot hennar beint í mark. Fas 

                                                             
104 Jennifer Pozner er framkvæmdarstjóri Women in Media & News Author, Reality Bites 
Back. 
105 Newsom 2011, heimildarmynd. 
106 Bach 1999, s. 96. 
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eiginkonunnar er svipbrigðalaust og valdsmannslegt þar sem hún stendur 

róleg í dyrunum eftir að hafa orðið Alex að bana. Hún kallar fram í huga 

áhorfandans hina kvengerðu speki. Þessar tengingar frá því á tímum 

Orðskviða til dagsins í dag eru magnaðar og finnst Carol Newsom það 

virkilega sorglegt hve lítið hefur í raun breyst.107 

Jennifer Newsom fór af stað við gerð heimildarmyndarinnar vegna þess að 

hún óskar sér góðs samfélags byggðu á samkennd og velferð fyrir dóttur 

sína og kynslóð hennar. Heimildarmyndin, líkt og Orðskviðirnir, er ákveðin 

siðferðispostilla, en um leið á myndin að opna augu fólks fyrir 

markaðshyggju fjölmiðla og hvernig best er að verjast áhrifum þeirra.108  

Spekin er sett fram sem kona í Orðskviðunum, hún ber með sér kynþokka, 

en um leið er vitrænn hæfileiki hennar ekki gengisfelldur. Það þarf enga 

vísun í kynþokka þegar konur vilja ná markmiðum sínum. Montessori er 

gott dæmi um konu sem markaði djúp spor í sögunni, en tímarnir hafa 

breyst síðan Montessori fór af stað að kenna börnum. Hún setti siðfræði 

ofarlega á stall í aðferðafræði sinni og telja sumir að taumleysið og ofbeldið 

sem tíðkast innan skólaveggja nútímans sé vegna vöntunar á allri 

siðferðismenntun. 

Fjölmiðlar bera samfélagslega ábyrgð og það þarf að skora á þá að meta 

konur sem fullgilda einstaklinga, að láta þær ekki verða sífellt fyrir barðinu 

á þeim vegna útlitsdýrkunar.109  

Malkia Amala Cyril110 segir að það sé aðeins goðsögn að við búum við 

lýðræðislegt fjölmiðlakerfi, en hún staðhæfir að kapítalisminn stjórni 

fjölmiðlum í dag. Fjölmiðlar eru hlutdrægnir og aðal markmið þeirra er að 

                                                             
107 Bach 1999, s. 96-97. 
108 Newsom 2011, heimildarmynd. 
109 Newsom 2011, heimildarmynd. 
110 Malkia Amala Cyril er framkvæmdastjóri Center for Media Justice. 
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fá sem mestan arð. Þar af leiðandi bjóða þeir oft og tíðum upp á ódýrt, 

ósiðlegt og niðrandi efni sem boða ranga heimsmynd.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
111 Newsom 2011, heimildarmynd. 
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5. Niðurstaða og lokaorð 
Orðskviðirnir eru hluti af spekibókmenntum sem urðu til í munnlegu 

samhengi og bárust á milli kynslóða til kennslu á viðurkenndum lífsgildum 

og viðhorfum. Bókin fjallar að miklu leyti um aga og skynsemi, getu 

manneskjunnar til að nota þekkingu og dómgreind til að taka skynsamlegar 

ákvarðanir. Orðskviðirnir eru hnitmiðaðir og kjarnyrtir og má ætla að þessar 

hnitmiðuðu setningar hafi verið tæki til að viðhalda athygli nemandans á 

námsefninu, en Orðskviðirnir voru notaðir sem námsgagn til að kenna 

ungum mönnum hvernig lifa ætti lífinu í hlýðni og trausti á Guð.  

Margir telja spekina hafa þróast úr því að vera gyðja yfir í að vera 

tilvistarlegt hugtak, en því miður var það fyrir áhrif úr grísk-rómverskri 

hugmyndafræði að hún hefur að mestu leyti haldist fræðileg í kristinni 

guðfræði. Hún fékk á sig karllæga mynd er einkenni hennar voru heimfærð 

á Jesú í Jóhannesarguðspjalli.112 Varla hefur spekin í Orðskviðum verið 

skrifuð með Jesú í huga, þar sem hann var ekki kominn fram á sjónarsviðið 

er Orðskviðirnir voru settir saman.  Því má frekar ætla að menn hafi notað 

sömu hugtök um Jesú og spekina þar sem hún hafði fengið guðdómlegan 

sess í Gamla testamentinu. 

Guð er ekkert frekar kvenkyns en karlkyns, því er haldið fram að spekin sé 

hið kvenlega í Guði og að Guð sé hafinn yfir kyn. Hann skapaði þau karl og 

konu í sinni mynd óháð kyni. Mynd sem inniheldur visku og sköpunargáfu, 

en spekin býður ungum mönnum að velja leið lífsins af skynsemi og visku. 

Í Orðskviðum er kennt að spekin standi fyrir allar jákvæðar og lifandi 

dygðir sem ungmenni geta tileinkað sér, en heimskan og hin framandi kona 

standa fyrir afvegaleiðingu, útskúfun og dauða. Faðirinn þekkir freistingar 

hinnar framandi konu af fyrri reynslu og hvetur son sinn til að breyta rétt.  

Í feðraveldinu var aðallega fjallað um konur út frá hegðun þeirra, en 

myndmál Biblíunnar skilgreinir konur annað hvort alslæmar eða algóðar. 
                                                             
112 λόγος 
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Erótísk myndlíking spekinnar og heimskunnar kemur skýrt fram er þær 

berjast um hylli ungra manna sem þurftu að velja sér leið í lífinu, en það er 

talið að erótískt yfirbragð þeirra hafi verið hannað til að fanga athygli 

nemanda er siðferðisleg gildi voru kennd hinum ungu mönnum. Þrátt fyrir 

erótískan undirtón er hin kvengerða speki flókin persóna, hún er ekki 

einfölduð og smækkuð í Orðskviðunum, en nútíma lesendur eru undir meiri 

áhrifum af neikvæðri ímynd kvennanna í Orðskviðum en jákvæðri. Neikvæð 

sýn feðraveldisins á konur hefur haft slæm áhrif í gegnum aldirnar og það 

sést oft í túlkun hinna ýmsu ritskýrenda. 

Femínistar hafa áhyggjur af þeirri kynferðislegu framsetningu sem er á 

spekinni og heimskunni. Ungum konum var einnig kennt siðgæði úr 

Orðskviðunum, en þá er spurning hvort konur eigi erfiðara með að tileinka 

sér leið spekinnar vegna erótískrar áherslu sem kemur fyrir í textanum. 

Konur eru vitibornar manneskjur líkt og karlmenn, en framsetning 

Orðskviða gerir þeim erfitt fyrir. Þar sem þær telja sig ekki hafa jafnan 

aðgang að spekinni líkt og karlmenn. Ef spekin hefði verið sett fram sem 

karlmaður hefði þessi framsetning verið með allt öðrum hætti. 

Siðferðiskennslan hefði ekki talað eins sterkt til ungu mannanna þar sem 

aðallega var verið að vara við hættum sem stöfuðu af hinni framandi konu í 

Orðskviðum 1-9.  

Myndrænt mál Orðskviða hafa sama gildi og margir fjölmiðlar hafa í dag, 

en Orðskviðirnir voru notaðir til að kenna ungu fólki hvernig best væri að 

fóta sig í lífinu. Meðan Orðskviðirnir kenndu ungu fólki vegferð lífsins, hafa 

margir fjölmiðlar haft vond áhrif á menningu ungs fólks í dag. Þeir hafa 

margir hverjir firrt sig siðferðislegri ábyrgð er þeir bjóða ungu fólki upp á 

kynferðislegt hömluleysi og ofbeldi í miðlum sínum sem hafa áhrif á 

daglegt líf ungmenna. 

Spekin var sett fram sem kona sem ber með sér kynþokka og er vitrænn 

hæfileiki hennar ekki gengisfelldur, ólíkt því sem gengur og gerist í dag, en 
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margir fjölmiðlar hafa dregið úr gildi konunnar og sett fram staðalímyndir 

sem eiga sér enga stoð í veruleikanum. Sömu staðalímyndirnar hafa verið og 

eru endurteknar aftur og aftur í fjölmiðlum. Raunveruleikaþættirnir gefa 

ranga mynd af því sem telst eðlilegt og eru þessir þættir aðeins 

sýndarveruleiki og því er heiti þáttanna í raun rangnefni sem býður hættunni 

heim, því ungt og ómótað fólk verða fyrir áhrifum af þeirri hugmyndafræði 

sem þar er sett fram. Þetta er ódýrt sjónvarpsefni í framleiðslu og hefur fært 

framleiðendum mikinn hagnað. Siðgæði fjölmiðla fær sífellt minna vægi og 

þol áhorfenda fyrir siðlausu efni hefur aukist. Margir tengja fjölmiðla 

nútímans við villta vestrið þar sem menn komast upp með margskonar 

miðlun til að ná athygli fjöldans. 

Ég tel að hin kvengerða speki hvorki ýti undir né sporni gegn kynjahyggju í 

menningu nútímans. Spekin birtist sem margslungin persónugerð sem fékk 

hljómgrunn í feðraveldinu. Hún kemur fram í Orðskviðum bæði sem sterk 

fyrirmynd þar sem hún birtist sem vitur uppfræðari í hinum karllægu 

bókmenntum feðraveldisins, sem og veik fyrirmynd er hún ýtir undir 

karlkyns yfirráð þar sem hún vinnur að undirlagi Drottins skapara síns. 

Spekin og Montessori vildu leiða fólk inn á hina réttu braut lífsins og kenna 

því þá speki sem þær höfðu yfir að ráða. Margir telja að sú siðfræði sem 

Montessori kenndi vanti alveg í dag, því þolmörk fyrir alls kyns ofbeldi inn 

á skólalóðum eykst sífellt. Það vantar skýrari siðferðisleg mörk annars vegar 

milli þess sem telst til eðlilegra lífsgilda og viðhorfa sem er hluti af 

veruleika okkar og svo hins vegar þess sýndarveruleika sem er sýndur í 

fjölmiðlum. Fjölmiðlar, líkt og Orðskviðirnir forðum, hafa mótandi áhrif á 

börn og unglinga. Því miður hafa áhrifin ekki alltaf verið jákvæð. 
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