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Formáli 

Þegar kom að því að velja efni til að rannsaka í þessari lokaritgerð minni í  

B.A.-náminu við guðfræðideild Háskóla Íslands hófust miklar vangaveltur. 

Ég hafði fundið sterka tengingu við efni Gamla testamentisins í gegnum 

námið og vissi að ritgerðin yrði skrifuð á því sviði, en efnið var ekki 

ákveðið. 

Ég boðaði dr. Gunnlaug A. Jónsson prófessor á fund þar sem við veltum upp 

hugmyndum í sameiningu. Við komumst fljótt að þeirri niðurstöðu að 

áhugvert væri fyrir mig að fjalla um efni tengt barninu í Biblíunni, þar sem 

að ég hafði áður sýnt áhuga á efni því tengt í námskeiði hjá Gunnlaugi. 

Loks tók ég ákvörðun um að fjalla um menntun og kennslu barna innan 

Biblíunnar með sérstaka áherslu á Orðskviðina. Þetta þótti mér spennandi, 

sérstaklega í ljósi þess að lítið sem ekkert hefur verið skrifað um þetta efni á 

Íslandi. Það gerði vinnuna spennandi og meira krefjandi fyrir mig. 

 Mig langar að þakka leiðbeinanda mínum dr. Gunnlaugi A. Jónssyni fyrir 

skemmtilegt samstarf, þá sérstaklega fyrir þolinmæði í minn garð og áhuga á 

efninu. Einnig vil ég þakka góðvini mínu Andrési Fjeldsted fyrir yfirlestur 

og hjálpsemi við gerð ritgerðarinnar. 

Hjördís Perla. 
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1. Inngangur 

Biblían inniheldur marga texta sem vísa til barna og efni þeim tengdum. 

Innan textanna má finna fjölbreyttar og ólíkar nálganir á barninu og 

bernskunni. Virði barnanna er allt frá því að vera kóróna öldunganna (Okv 

17:6) yfir í það að vera sorg og angur föður þeirra (Okv 17:25). Textar 

Biblíunnar fjalla einnig um skyldur fullorðinna gagnvart börnunum, þar sem 

hinum fullorðnu er skylt að kenna, fræða og aga börnin. 

Aðalmarkmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á hvernig þessari 

kennslu var háttað og hvort að textar Bilíunnar, þá aðallega Orðskviðanna, 

bendi á einhvern hátt til þess að uppfræðsla barna hafi átt sér stað utan 

heimilisins innan eiginlegra menntastofnanna. 

Orðskviðirnir bera það greinilega með sér að foreldranir hafi gegnt 

mikilvægu hlutverki í kennslu barna sinna og átti sú kennsla sér stað innan 

heimilisins. Vafi liggur þó á því hvort að menntun hafi átt sér stað utan 

heimilisins, enda hvergi minnst á tilvist skóla í Gamla testamentinu. 

Til þess að leitast við að svara þessum spurningum er stuðst við ýmsar 

tilraunir fræðimanna til að varpa ljósi á efnið. Bók James L. Crenshaw, 

Education in Ancient Israel, spilar stórt hlutverk í sagnfræðilegri nálgun á 

efninu. Þegar kemur að því að nálgast efnið út frá textum Biblíunnar er 

stuðst að mestu leyti við greinasafnið The Child in the Bible, en það safn er 

ein af fyrstu tilraunum fræðimanna innan biblíufræða til þess að færa fram 

upplýsta og hnitmiðaða greiningu á þeim viðhorfum til barna sem koma fram 

í Biblíunni. Auk þessara rita eru Orðskviðirnir sjálfir ákveðinn 

útgangspunktur, þar sem að meginkafli ritgerðarinnar byggir á völdum 

textum Orðskviðanna sem gáfu skýrustu myndina af viðfrangsefninu. 

Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi: 

Fyrst er fjallað um Orðskviðina almennt í þeim tilgangi að gera grein fyrir 

ritinu sjálfu. Uppbygging, tímarammi, innihald og einkenni þess varpa ljósi á 

tilurð ritsins og þá sögulegu þróun sem á sér stað innan þess. Umfjöllunin 

auðveldar lesandanum að þekkja ritið og tengja við efni ritgerðarinnar með 

hliðsjón af ólíkum tíðaranda innan ólíkra safna þess. 

Þar á eftir kemur kafli sem byggir á tilraunum fræðimanna til að nálgast 

efnið sagnfræðilega og lýsir kaflinn ríkjandi viðhorfum um skóla og kennslu 

barna í forna Ísrael. 
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Næst er meginkafli ritgerðarinnar, sem byggir á textum innan Orðskviðanna. 

Í þeim kafla er leitast við að varpa ljósi á hvernig kennslu bara vara háttað í 

hinu forna Ísrael út frá völdum ritningarstöðum. Loks leggur höfundur mat á 

textann og einnig stuðst við ritskýringarrit ýmissa fræðimanna. 

Að lokum er færð fram niðurstaða höfundar út frá þeim heimildum sem 

ritgerðin byggir á. 
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2. Orðskviðirnir almennt 

Í þessum kafla ritgerðarinnar leitast höfundur við að kynna það rit sem 

ritgerðin byggist á. Dregin eru fram þau atriði sem einkenna ritið sjálft auk 

þess sem farið verður yfir uppsetningu, tímaramma og innihald þess. Er það 

gert í þeim tilgangi að auðvelda lesandanum að þekkja ritið sjálft og tengja 

það við efni ritgerðarinnar. 

2.1. Titill ritsins 

Hugtakið “proverb” eða á íslensku “spakmæli”, er titillinn sem ritið hlýtur 

frá grískum, latneskum og enskum þýðingum. Sú þýðing helst samt ekki 

alveg í hendur við hebreska titilinn mashal, vegna þess að það orð skilst 

frekar á þann hátt að um sé að ræða samanburð og er þetta hebreska hugtak 

oft í tengslum við sögn sem að þýðir “að vera eins og.” Hebreska hugtakið 

nálgast fremur dæmisögu (parable) heldur en spakmæli. “Vinsælir 

málshættir” (sayings) ættu frekar að gefa til kynna, og henta betur, hebreska 

titlinum þar sem að hugtökin “spakmæli” og “dæmisaga” bjóða ekki upp á 

rétta eða nákvæma lýsingu á öllu innihaldi bókarinnar.  

En það eru einnig atriði í bókinni sem ekki er hægt að lýsa sem algengum 

í málnotkun, eða jafnvel sem málsháttum. Þess má einnig geta að 

Septúaginta notast við annað grískt hugtak í yfirskrift bókarinnar, það er 

hugtakið “Paroimia” sem merkir “með orðum” eða “orð eftir aðferðinni.”
1
  

Það er því vandkvæðum háð að notast við eitthvað eitt ákveðið heiti, sé 

ætlunin að fanga allt innihald bókarinnar. Það má því segja að íslenska heiti 

bókarinnar, “Orðskviðir,” komist mjög nálægt því, enda aðeins opnara 

hugtak heldur en hin sem á undan eru talin upp. 

2.2. Uppsetning ritsins 

Allgóð samstaða ríkir almennt á meðal fræðimanna um að Orskviðirnir 

innihalda sjö mismunandi “söfn” eða bækur (reyndar telja sumir þær vera 

tíu). Safnritið þykir þó ekki vera uppbyggt á mjög kerfisbundinn hátt.
2
 

Fyrsta bókin (kaflar 1-9) telst varla til orðskviða, í almennum skilningi 

hugtaksins, heldur inniheldur hún samansafn af setningum sem byggja í raun 

á reynslu manna. Önnur bókin (kaflar 10-22:16) er titluð sem “Orðskviðir 

                                                 
1 Power 1950, s. x. 
2 Müller (ártal vantar), s. 87. 
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Salómons,” en áður var ritið í heild sinni tileinkað honum, líkt og flestir 

Sálmarnir voru tileinkaðir Davíð. Þriðja bókin (kaflar 22:17-24) er kölluð 

“Orð hinna vitru,” fjórða bókin (kaflar 25-29) er einnig flokkuð undir 

“Orðskviði Salómons,” fimmta bókin (kafli 30) er talin innihalda “Spekiorð 

Agúrs.” Sjötta bókin (kafli 31:1-9) er “Ráð til handa konungi” sem eru orð 

Lemúels konungs í Massa, en þau samanstanda í raun eingöngu af 

áminningum frá móður hans varðandi vín og konur og hvernig konungar eigi 

að haga sér í þeim efnum. Er þessi bók að öllum líkindum elsti hluti safnsins. 

Sjöunda og síðasta bókin (kafli 31:10-31) er svo lýsing á fyrirmyndar 

húsmóður.
3
     

2.3. Tímarammi ritsins 

Þegar kemur að því að tímasetja þessi söfn af orðskviðum, sem ritið 

inniheldur, er ljóst að þau spanna langt tímabil. Uppruni þeirra er ólíkur og 

dreifist hann yfir margar aldir. Það leið langur tími frá því að fyrstu 

orðskviðirnir voru ritaðir og þar til hið ritstýrða verk, eins og við þekkjum 

það í dag, leit dagsins ljós. Það er því næsta ómögulegt að tímasetja einstaka 

orðskviði vegna þess að margir þeirra, ef ekki allir, hafa borist munnlega á 

milli kynslóða og er ógjörningur að finna einhvern ákveðin uppruna.
4
  

Tilraunir og jafnvel nákvæmar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til þess 

að reyna að komast að niðurstöðu um tilurð og uppruna Orskviðanna, eða í 

það minnsta hluta þeirra, en hefur sí viðleitni ekki skilað sér í samstöðu 

meðal fræðimanna. Flestir líta þeir á þessa bók sem afurð margra höfunda og 

ritstjóra yfir a.m.k. nokkurra alda skeið, sem að hefst á konungatímabilinu 

(the monarchy) og spannar tímann frá 10.-6. öld f. Kr. og teygir sig svo fram 

til þeirra daga sem að bókin fékk á sig sína lokamynd, hugsanlega eitthvað í 

kringum 3. öld f. Kr.  

Fræðimenn hafa tileinkað sér ólíkar aðferðir við að tímasetja hvert safn 

innan Orðskviðanna og jafnvel einstakar orðræður eða ljóð. Því hefur verið 

haldið fram að hinir hnitmiðuðu málshættir, sem verða að teljast án mikillar 

áherslu á fagurfræði heldur meiri áherslu á mannlega reynslu og því minna 

um tilvísanir til guðfræðinnar, séu frá konungatímabilinu og trúlega eldri en 

                                                 
3 Power 1950. s. ix. 
4 Power 1950, s. ix. 
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hinar orðræðurnar sem innihalda leiðbeinandi hvatningar. Ljóðin í köflum 1-

9  og aðrir málshættir sem eru greinilega af guðfræðilegum toga séu þá 

yngri, líklega frá tímabilinu eftir útlegðina (postexilic). Að baki aðferðum 

sem þessum við tímasetningu textans er algengust sú tilgáta, að hægt sé að 

greina þróun í tíma frá stuttu textaformunum til hinna lengri. Eldri spakmæli 

gefi frá sér meiri húmanískan anda heldur en þau yngri, sem tilheyra 

tímabilinu eftir að hefðin samblandast guðfræðilegum og trúarlegum straumi 

frá herleiðingunni og tímunum eftir hana í Júda.
5
   

Það er mjög lítið um sagnfræðilegar tilvísanir eða heimildir í 

Orðskviðunum, fyrir utan þá texta sem nefna Salómon, Hiskía, Agúr og 

móður Lemúels. Að öðru leyti er nánast ekkert sem nýtist við tímasetningu. 

Þrátt fyrir að áðurnefnd nöfn komi fyrir í textunum er samt ekki hægt að 

segja að um sé að ræða staðfestar sagnfræðilegar heimildir og því ávallt hægt 

að draga sögulegt gildi þeirra í vafa. Munur er þó á, þar sem Agúr og Lemúel 

eru ekki nefndir annars staðar í ritningunni og tilvísanir í þá færa því ekki 

fram neinn sögulegan grunn á meðan að tilvísanir í Salómon og Hiskía er 

hægt að tengja við ákveðin tímabil í sögunni. Þó er ekki hægt að hunsa 

þessar sögulegu og félagsfræðilegu upplýsingar, þó svo að þær séu af 

skornum skammti. Út frá þessum sögulegu brotum má sjá að bókin þróaðist 

frá konungatímabilinu (um 10. öld f. Kr.) fram að tímanum eftir 

herleiðinguna frá Babýlon (um 4. öld f. Kr.).
6
 Sú hefð, að skrifa niður og 

setja fram heilræði og lífsspeki í stuttu máli eins og sjá má í Orðskviðunum 

er hins vegar mun eldri og má rekja allt til 2. árþúsunds f. Kr. Sú 

bókmenntastefna barst snemma til Kanaanlands.
7
 

Flestir þeirra fræðimanna sem hafa rannsakað Orðskviðina eru þó 

samdóma um þá niðurstöðu að kaflar 1-9 í bókinni séu sennilegast þeir kaflar 

sem yngstir eru og að þeim hafi verið bætt við síðast í safnið (í kringum 

herleiðinguna). Þessi skoðun fræðimanna hefur reyndar oft verið gagnrýnd 

og eru sterkar raddir þessu mótfallnar, líkt og gengur og gerist í fræðunum. 

Þessi gagnrýni byggist helst á því að málshættirnir, sem sumir einkennast af 

innsýn og bómenntalegri fegurð, bárust áfram manna í millum og var safnað 

                                                 
5 Perdue 2000, s. 1-2. 
6 Perdue 2000, s. 2-3. 
7 Ásmundur 1933, s. 257. 
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saman löngu eftir að lokahönd var lögð á uppsetningu bókarinnar. Þar að 

auki voru stuttir málshættir, ljóð og lengri spakmæli algeng í textasöfnum í 

Austurlöndum nær löngu fyrir endurreisn Ísraels og hafa hugmyndir verið á 

lofti um að þau textasöfn hafi haft áhrif á textana í Orðskviðunum. Samt sem 

áður er vert að athuga að hin bókmenntafræðilega- og vitsmunalega fágun 

(sem sérstaklega má sjá í sumum ljóðum og jafnvel leiðbeinandi orðræðum) 

á sér hugsanlega uppruna í kunnáttu seinni tíma á sviði guð- og 

bókmenntafræði, sem þekktist í kjölfari kynslóðanna sem sóttu skóla í Ísrael 

og Júda.
8
 

2.4. Innihald ritsins 

Orðskviðina má finna á meðal ketuvimanna sem eru þriðji og síðasti hlutinn í 

kanón hebresku biblíunnar, en hann inniheldur einnig lögmálið og 

spámennina. Orðskviðirnir eru á meðal þeirra bóka sem flokkast undir 

spekiritin. Þessar bækur eru mjög ólíkar og fjölbreytilegar og er þess vegna 

mjög erfitt að sýna fram á beina tengingu innihalds og uppruna þeirra á milli. 

Bókmenntastefnurnar innan spekiritanna eru þanngi mjög ólíkar, og má þar 

finna upprunasögur (narrative history) og goðsagnir, sálma sem notaðir voru 

í helgihaldinu og í tilbeiðslum einstaklinga, veraldlega ástarsöngva, 

apókalyptíska spádóma og spekibókmenntir. Þessar ólíku bókmenntir 

innihalda viðfangsefni á borð við sögu Ísraels og Júda, afskipti Guðs í 

sögunni og sköpuninni, mannlega þjáningu, guðdómlegt inngrip, ást milli 

karls og konu, heimsendasýnir, siðferðislega hegðun, spurninguna um 

guðdómlegt réttlæti og eyðileggingu Jerúsalem.
9
 

2.5 Einkenni ritsins 

Orðskviðirnir teljast, eins og áður segir, til spekirita Gamla testamentisins. 

Það sem greinir spekiritin frá öðrum bókum Gamla testamentisins (Gt.) er að 

þau fjalla tímalaust um manninn sem einstakling, hans daglegu viðfangsefni, 

vandamál og aðstæður, ólíkt öðrum ritum innan Gt. sem fjalla um sögu 

Hebrea og trúna á Jahve.
10

 Það er athyglisvert að leiða hugann að því að hér 

                                                 
8 Perdue 2000, s. 2. 
9 Perdue 2000, s. 1. 
10 Ásmundur 1933, s. 256. 
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vantar mörg af hinum stóru og þýðingarmiklu guðfræðistefjum Gt., svo sem 

sáttmálann og útvalningu Ísraelsþjóðarinnar. 

Meginsérkenni þeirrar speki sem að birtist á síðum Gamla testamentsins 

er að finna í Okv 9:10 þar sem að talað er um að ótti Guðs sé upphaf 

spekinnar og kemur sú hugsun kemur víða fram (sbr. Okv 15:33, Job 28:28 

og Slm 111:10). Spekin er það efni Gt. sem sýnir mestan skyldleika við 

trúarhugmyndir nágrannaþjóða hinna fornu Hebrea.  

Yfirbragð spekiritanna og viðhorf eru frábrugðin öðrum ritum Gamla 

testamentisins. Talað er um einstakling fremur en þjóð og sannleikurinn 

þannig fram settur að hver og einn getur skilið af hyggjuviti sínu.  

Eftirtektarverð er lýsingin á spekinni í 8. kafla. Þar er henni líkt við konu 

sem á húsum að ráða og að þeir séu sælir sem dvelja við hennar dyr. 

Meðal þess efnis sem fjallað er um innan Orðskviðanna má nefna 

mannlega tilveru, hlutverk mannsins í samfélaginu, atvinnu, eignir og fólk í 

opinberu lífi. Spekin er líka borin saman við heimskuna og lögð er áhersla á 

að menntun sé leið að speki. Talsvert er um samanburð á réttlátum manni og 

guðlausum og svo er einnig fjallað um samband mannsins við Guð.
11

 

Með réttu hefur verið sagt að spekibókmenntirnar (einkum Orðskviðirnir) 

sé sá hluti Gt. sem sýni merkan skyldleika við bókmenntir nágrannaþjóða 

sinna. Það minnir á að hinir fornu Hebrear/Ísraelítar voru mikið í þjóðbraut 

stórvelda forn Miðausturlanda og hlutu að verða fyrir miklum áhrifum 

þaðan.
12

 Talið er að spekihefðin eigi rætur í arfleið Egyptalands og 

Mesópótamíu og er hún þekkt í hellenískum bókmenntum frá síðustu öldum 

f.Kr.
13

 

 

                                                 
11 Biblían 2007, Reykjavík. 
12 Schmidt 1983, s. 241. 
13 Jón 2001, s. 28-29 
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3. Ríkjandi viðhorf um skóla og kennslu barna í forna Ísrael 

Í þessum kafla er reynt að útlista tilkomu læsis og ritfærni í forna Ísrael 

ásamt tilraun til að lýsa ríkjandi viðhorfi um skóla og kennslu barna á því 

tímabili.  

3.1. Tilkoma læsis og ritfærni í forna Ísrael 

Í dag fyrirfinnast ýmsar heimildir um starfsemi svokallaðra ritara (scribes) í 

forna Ísrael. Ljóst má vera að tilurð og útbreiðsla hebresku Biblíunnar sem 

ritverks megi rekja beint til aukinnar notkunar og útbreiðslu ritlistar. Til að 

skilja þær aðstæður sem hinar ólíku bækur Biblíunnar voru skrifaðar við, 

sem og hlutverk og þjálfun þeirra sem þær skrifuðu, er nauðsynlegt að 

rannsaka og skilja hlutverk skrifta í hinu forna Ísraelsríki. Það reynist þó 

sérstaklega erfitt að komast að öruggri niðurstöðu hvað þetta varðar, bæði 

vegna þess að um er að ræða fornt tímabil sem og að byggt er á ólíkum 

rannsóknaraðferðum.  

Í grein sinni, Schools and Literacy in Ancient Israel and Early Judaism, 

útlistar Lemaire þrjár megin aðferðir. Sú fyrsta er nútímaleg aðferð sem 

styðst við áletranir, sem innihalda hebresk tákn (paleo-Hebraic), sem hafa 

skilað sér til okkar vegna forleifuppgreftra og óvæntra funda. Önnur aðferðin 

byggist á vísbendingum sem finna má í biblíutextunum sjálfum um það 

hvenær þeir eru ritaðir eða réttara sagt hlutverki ritunarinnar í samfélaginu 

sem þeir tilheyrðu. Þriðja aðferðin byggist svo á gögnum sem rekja má til 

nágrannalanda Ísraels, þá sérstaklega frá Mesópótamíu og Egyptalandi, enda 

hafa menningarheimar þeirra landa haft mikil og jafnvel ráðandi pólitísk og 

menningarleg áhrif í Palestínu.
14

 

Það verður samt að líta til þess að fyrri rannsóknaraðferðirnar tvær eru 

háðar miklum vandkvæðum. Í fyrsta lagi er erfitt að tímasetja og skilgreina 

þær upplýsingar sem bækur Biblíunnar innihalda og í öðru lagi skrifuðu 

ísraelskir og gyðinglegir ritarar vanalega á dýrahúðir eða papýrus og 

varðveitist það efni ekki vel. Þess vegna er ráðlegt að styðjast frekar við 

þriðju rannsóknaraðferðina og rannsaka þá hluti sem við höfum raunverulega 

í höndunum. Eins og t.d. listmuni, hýrógrýfur ritaða í stein og stólpa (stele), 

frá síðari hluta bronsaldar, sem eiga uppruna sinn frá nágrannaþjóðunum. 

                                                 
14 Lemaire 2005, s. 207. 
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Heimildir eru til um að ritarar störfuðu fyrir konunga Kanaanlands og sáu 

þeir m.a. um að skrifa og senda opinber bréf til faraóa Egyptalands.
15

 

Ritmálinu og þróun þess í Mið-Austurlöndum til forna má skipta niður í 

þrjú tímabil. Á fyrsta tímabilinu, frá um 1200 til um 800 f. Kr., var ritun 

byggð á kerfisbundnu stafrófi ekki óþekkt en notkun þess þó mjög 

takmörkuð. Á öðru tímabilinu, frá um 800 til um 722 f. Kr., var notkun 

hebresku táknanna orðin mjög þróuð innan konungshirðarinnar. Sannanir um 

þessa þróun má finna hjá konungsríki Samaríu þar sem heimildir um bókhald 

konungsríkisins má finna á leirkeri frá þessum tíma. Einnig hafa fundist 

hebreskar áletranir sem tengjast konungsríkinu í Samaríu, sem og Júda. Á 

þriðja tímabilinu, frá um 722 til 587 f. Kr., virðist ritað mál hafa gengt 

lykilhlutverki innan allra sviða konungsstjórnarinnar í Júda, bæði innan 

stjórnar ríkisins og hersins og þykir það sýna fram á víðtæka ritfærni og læsi. 

Samkvæmt 2 Kon 25:19 virðist stjórn ríkisins hafa haft ákveðið skipulag á 

þessu sviði, þar sem að sérstaklega er minnst á ritara hershöfðingjans. 

Jafnvel þó erfitt sé að koma með nákvæma útlistingu á dreifingu ritfærninnar 

meðal almennings, er hugsanlegt að almenningur hafi verið annað hvort 

algerlega ólæs og óskrifandi eða fullfær um þetta tvennt. Það má þó vel 

hugsast að læsi og ritfærni hafi verið frekar almenn á þessu tímabili.
16

 

Ný vídd í notkun skriftar lítur dagsins ljós í lok konungatímabilsins ef 

tekið er mark á þeim fjölda leirkera, innsigla og listmuna sem hafa fundist og 

eiga uppruna sinn frá þessu tímabili á svæðinu í kringum Jerúsalem.
17

 

3.2. Skólar og kennsla meðal nágrannaþjóðanna 

Áreiðanlegar heimildir eru til um tilveru skóla í nágrenni Ísrael á meðal 

þjóðanna í Austurlöndum nær. Í Egyptalandi og Mesópótamíu, þar sem til 

staðar voru flókin ritunarkerfi, fór ritunarkennsla fram í opinberum skólum, 

sem stundum voru í samstarfi við musterin. Lemaire (2005) vitnar til J. D. 

Ray, en samkvæmt honum þurftu lesandi og skrifandi samfélög þess tíma að 

þjálfa sérstaka embættismannastétt, og að öllum líkindum nálguðust þessi 

samfélög viðfangsefnið á svipaðan máta; flókin ritkerfi þörfnuðust langrar 

þjálfunar, þar sem áherslan var á utanbókarlærdóm og upphefð fortíðarinnar. 

                                                 
15 Lemaire 2005, s. 207-208. 
16 Lemarie 2005, s. 210-211. 
17 Lemarie 2005, s. 209. 
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Þessi áhersla leiddi af sér samansafn leiðbeinandi bókmennta í Egyptalandi, 

sem óbeint mætti flokka sem spekibókmenntir. Með líkum má leiða að 

svipuð þjálfun hafi átt sér stað í Úgarít, þar sem samhliða notkun fleygrúna 

við ritun attísku, var stuðst við einfaldað stafróf sem innihélt 28 stafi. Hinir 

konunglegu textar, sem voru varðveittir í Úgarít, voru þannig nýttir sem 

leiðbeinandi heimild fyrir embættismannastéttina. 

Það er óumdeilt að fyrir voru skólar á þessum svæðum, en hið sama er þó 

ekki hægt að segja um forna Ísrael en tilvist slíkra skóla fyrir 2. öld f. Kr. 

hefur verið dregin í efa.
18

  

3.3. Skólar og kennsla í forna Ísrael 

Margir hafa túlkað það sem svo að heimilið hafi verið helsti griðarstaður 

kennslu og því verið á ábyrgð foreldra að tryggja menntun barna sinna. 

Reynsla eldri kynslóða hafi þannig verið komið áfram með munnlegum 

frásögnum. Málshættir og dæmasögur Orðskviðanna sameinuðu þannig í 

eina sæng siðferðilega og praktíska kennslu.
19

 

 Vaux (1980) heldur því fram að fyrstu stig kennslunnar hafi verið í 

höndum móðurinnar, þá sérstaklega siðferðislegar leiðbeiningar, en þegar 

drengirnir fóru að stálpast hafi þeir oftast nær hlotið kennslu frá föður 

sínum.
20

  

Fjölskyldueiningin skipti höfuðmáli, en sérhæfð iðnþekking, s.s. á sviði 

leirmunagerðar, gerð leðurvarnings og járnsmíða, barst fyrir tilstuðlan 

hennar, kynslóða á milli, og kom þannig samfélaginu í heild til góða. 

Þar sem áherslan var aðallega á munnlega kennslu var lítil þörf fyrir 

ritmál og lestrarkunnáttu við varðveitingu þekkingar, einna helst þegar um 

var að ræða litlar þorpseiningar. Dreifbýlismenningin ýtti þannig undir 

sjálfbærni samfélagsins á þann hátt, að hver fjölskyldueining lagði fyrir sig 

og varðveitti þá þekkingu sem þurfti til að halda lífi. Við slíkar aðstæður 

skipti einnig höfuðmáli að viðhalda góðum tengslum og samstarfi við 

nágranna, sem einnig lögðu til sérþekkingu og færni og juku framboð af 

vinnuafli, sem var nauðsynlegt til að ná fram sameiginlegum markmiðum 

samfélagsins.  

                                                 
18 Crenshaw 1998, s. 85-86. 
19 Crenshaw 1998, s. 86. 
20 Vaux 1980, s. 49. 
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Sumir fræðimenn hafa þó dregið þessa söguskýringu í efa og haldið því 

fram að í Ísrael til forna hafi verið til staðar flókið fyrirkomulag við menntun 

samfélagsins, sem eigi annaðhvort rætur sínar að rekja til tíma Salómons eða 

konungstíðar Hiskía á 8. öld f. Kr.
 21

 

Auðskiljanleiki stafrófsins sem var í notkun er einn af þeim þáttum, þó 

eflaust ekki sá mikilvægasti, sem hafði áhrif á dreifingu ritfærninnar. Í raun 

varð mikilvæg breyting á vestur-semíska stafrófinu á 8. öld, sem var fundið 

upp þegar tók að nálgast 17. öldina f. Kr. Ákveðnir pólitískir áhrifaþættir, 

líkt og breyting á stjórnsýsluháttum og menningu auk viljans til að færa 

þjóðinni og trúarlífi hennar ákveðið einkenni, höfðu mikil á hrif á þessa 

þróun. Læsi og menntun almennings helst algjörlega í hendur við framvindu 

samfélagsins. Með þetta til hliðsjónar er vert að velta upp hugmyndum um 

það hvort ákveðar stofnanir eða einskonar skólar, sem miðluðu þessari 

þekkingu, hafi verið til. Samkvæmt Lemaire (2005) hafa fræðimenn á borð 

við A. Klostermann, H. J. Hermisson og J. L. Crenshaw haldið því fram að 

sú hafi verið raunin í Ísrael á tímunum fyrir herleiðinguna. Þó ríkir ekki 

samstaða meðal fræðimanna í þessum málum.
22

 

Það er hugsanlegt að staðsetning spekihefðarinnar, og þar á meðal 

Orðskviðanna, hafi verið skóli þar sem ungir drengir og stúlkur hafi verið 

menntuð til þess að sinna störfum á sviðum ritunar, stjórnsýslu og kennslu. 

Líklegt er að ákveðin formleg menntun hafi átt sér stað innan konunglegra 

skóla, sem eiga rætur sína að rekja til konungatímabilsins, og hafa þeir 

eflaust verið starfræktir til þess að kenna og þjálfa börn innan efri stétta 

samfélagsins til að sinna mikilvægum og áhrifaríkum stöðum innan þess. 

Svo hefur annar hópur barna hlotið menntun til að sinna opinberum stöðum 

innan konunglegu hirðarinnar, líkt og starfi ritara.
23

 Þessar tilgátur hafa 

aðallega verið studdar heimildum um sérstakar byggingar, þar sem launaðir 

kennarar kunnu að hafa þjálfað nemendur í lestri og ritun á texta sem varð 

síðar meir að lagagrundvelli samfélagsins.  

Spekibókmenntir Biblíunnar eru að hluta til fengnir úr þessum textum, en 

ekki er hægt að segja að hann hafi allur verið trúarlegs eðlis. Skólar þessir 

                                                 
21 Crenshaw 1998, s. 86. 
22 Lemaire 2005, s. 211. 
23 Perdue 2000, s. 21. 
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sáu einnig um að þjálfa ritara fyrir hin ýmsu starfssvið, s.s. á sviði pólitísks 

áróðurs, bréfaskrifta og skjalavörslu fyrir embættismannakerfi  konungs-

veldisins. Fæstir þeirra störfuðu fyrir konungshirðina, en slík störf hlutu 

einungis þeir allra hæfustu, en flestir störfuðu fremur við að aðstoða aðila í 

verslun, við ritun opinberra skjala s.s. ritun erfðaskráa, hjúskaparsáttmála, 

samninga vegna landakaupa o.s.frv.
24

  

Það eru góðar líkur á því að einhver hluti spekihefðarinnar, þar með talið 

hluti safna Orðskviðanna, hafi átt uppruna sinn innan konunglegu skólanna, 

þar sem þessi hefð hefur gegnt því hlutverki að fræða börnin um rétta 

siðferðislega hegðun og þau einkenni sem mikilvægt var að opinberar 

persónur hefðu til brunns að bera, sem og listilega notkun tungumálsins. 

Orðskviðirnir kunnu þess vegna að hafa þjónað hlutverki skólahandbókar, 

sem að innihélt kennsluefni í siðfræði og tungumálakunnáttu til handa 

menntastétt ísraelska og síðar gyðinglega samfélagsins. Þessi stétt hefur 

innihaldið konungsborna einstaklinga og einstaklinga úr áhrifamiklum 

fjölskyldum innan konungsríkisins.
25

 

Í tilvikum þeirra sem lærðu að rita og lesa fleiri tungumál en hebresku, 

s.s. rúnir og híeróglýfur, hefur námið verið mun tímafrekara. Eftir því sem 

notkun arameísku jókst í samskiptum þjóða, einfölduðust hlutirnir umtalsvert 

en mun meiri þjálfun þurfti til að ná tökum á hinu flókna kerfi rúna og 

híeróglýfa. Þetta atriði siptir miklu máli þegar reynt er að staðsetja þróun 

skóla í Ísrael í sögulegu samhengi. Á 10. öld f. Kr. var t.a.m. þekking á 

akkadísku og egypsku nauðsynleg í alþjóðasamskiptum, en á þeirri áttundu 

var það arameíska. Áletranir frá Kadesh-Barnea, þar sem notast er við 

einfaldaða mynd af egypskum híeróglýfum (hieratic signs), benda einnig til 

þess að ritþjálfun á 7. og 6. öld f. Kr. hafi krafist mun víðtækari 

tungumálaþekkingar en einungis hebresku eða arameísku, í það minnsta í 

sumum tilvikum.
26

  

Þegar Jersúsalem var hernumin af Babýlóníumönnum og ríki Davíðs 

(house of David) leið undir lok, snemma á 6. öldinni f. Kr., lentu 

konunglegir ísraelskir skólar eflaust undir stjórn erlendra ráðamanna 

                                                 
24 Crenshaw 1998, s. 87-88. 
25 Perdue 2000, s. 21-22. 
26 Crenshaw 1998, s. 88. 
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(babýlónískra, persískra, grískra og síðar rómverskra). Nýlendustjórnirnar í 

Júda hafa eflaust þurft menntaða starfsmenn til að sinna stjórnunarstöðum og 

hafa þessir fyrrum konunglegu skólar Ísraels, eða leifar þeirra, líklega gegnt 

því hlutverki. Auk þess voru starfræktir ákveðnir prestaskólar, eða 

musterisskólar, og útskýrir tilvist þeirra nánu tengslin á milli prestdómsins 

annars vegar og spekinga og ritara þessa tímabils hins vegar. Áherslan á 

mikilvægi lögmálsins (Torah) í trúarkennslu, sem grundvöll trúarlífsins, 

hafði einnig áhrif á spekihefðina eftir herleiðinguna, eins og sjá má t.d. á 

Sálmum 1, 19b og 119. Viskan og lögmálið voru á þessum tímum talin jafn 

mikilvæg. Dæmi um mikilvægi lögmálsins í kennslu má m.a. rekja til þess að 

skólar voru í umsjón presta, lögmálið sjálft var mjög áberandi í samfélagi 

Gyðinga í kjölfar herleiðingarinnar og gyðingdómurinn sjálfur þróaðist í að 

vera trú á lögmálið sjálft. Menntastofnanir mótuðu einnig sínar eigin 

bókmenntalegu hefðir sem innihéldu viskubókmenntir. Greinilegasta dæmið 

um þetta, skv. Perdue (2000), er bók frá 1. öld f. Kr., Speki Salómons, sem 

talið er að óþekktur Gyðingur frá Alexandríu, undir áhrifum frá vinsælum 

hellenískum heimsspekihugmyndum, hafi ritað.  

Ýmsar uppreisnarhreyfingar, sem börðust gegn nýlenduveldunum, 

stofnuðu einnig sína eigin skóla og viskubókmenntahefðir. Samfélagið í 

Qumran við Dauðahaf er líklega þekktasta dæmið um uppreisnarhreyfingu af 

þessu tagi.  

Þegar sýnagógurnar skutust upp á yfirborðið á 1. öld f. Kr. hélt lærði 

kennarinn, eða rabbíninn, uppi skóla og ritunarhefð gyðingdómsins í hverju 

samfélagi fyrir sig. Sýnagógan og lærdómshúsið innan hennar urðu staðurinn 

þar sem siðferðislegum leiðbeiningum og textum á borð við Orðskviðina var 

miðlað til almennings. Rabbínar tóku þannig á endanum við stöðu ritara. 

Sýnagógan var í stórum dráttum ábyrg fyrir miðlun spekinnar, auk annara 

gyðinglegra hefða. Kennsla í mannlegum dygðum og visku var ekki lengur 

einskorðuð við ákveðna yfirstétt samfélagsins, heldur var hún orðin almenn 

og aðgengileg öllum sem höfðu áhuga á og tilkall til.
27

 

Voru skólar Ísraels vettvangur fyrir kennara og nemendur til að 

skeggræða lífsins þrautir eða til að velta fyrir sér tilgangi lífsins? Sé raunin 

                                                 
27 Perdue 2000, s. 22-23. 
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sú, er ljóst að skólahald og menntun snérist um meira en einungis að þjálfa 

ritun og lestur. Í anda þessa hafa margir haldið því fram að í hinum dreifbýlu 

þorpum hafi átt sér stað grunnkennsla, einskonar framhaldskennsla í stærri 

plássum og svo sérhæfð kennsla í borgum og á öðrum þéttbýlari svæðum. 

Það er ekki auðvelt verkefni að meta allar þær heimildir sem fyrir liggja. Til 

dæmis hefur borg Davíðs (the city of David) ekki gefið af sér mikið af 

rituðum heimildum, sem styðja við hugmyndir og kenningar um tilvist skóla 

í Jerúsalem. Þessi skortur á heimildum má e.t.v. rekja til þess að enn hafi 

ekki átt sér stað fornleifauppgötvanir á réttum stöðun, en þó er mun líklegra 

að flestar þær heimildir sem nútíma fræðimenn eru að leitast eftir hafi glatast 

í brunum og ránum í gegnum tíðina. Er þetta ólíkt öðrum stöðum í 

Austurlöndum nær sem hafa gefið af sér margar heimildir, á borð við 

mikilfengleg bókasöfn og tilkomumikla texta.
28

 

Fræðimenn hafa því lítið sem ekkert til að styðjast við til þess að komast 

að einhverjum ákveðnum sagnfræðilegum niðurstöðum um skóla í Ísrael þar 

sem einu heimildirnar sem við þekkjum í dag eru brot af heimildum sem 

fundist hafa á víð og dreif um landið og sýna ekki fram á neina beinar 

heimildir fyrir tilvist skóla í forna Ísrael. Nýir fornleifafundir færa þó oftast 

með sér nýjar upplýsingar og því von til að fræðimenn verði sér úti um 

heimildir í náinni framtíð sem skýra þetta mál betur. 

Þó svo að áreiðanlegar heimildir séu til um að ritarar hafi starfað á 

konungatímabilinu í Ísrael þá þarf það ekki að haldast í hendur við að 

sérstakir skólar hafi verið starfandi á því svæði. Frekar mætti segja að skólar 

hafi verið á hverjum þeim stað þar sem kennari miðlaði visku sinni til þeirra 

nemenda sem hlýddu á hann hverju sinni, hvort sem það var inni í herbergi, 

undir tré eða hvar sem hópurinn var saman kominn. Líklegt er að kennslan 

hafi oftast farið fram á heimilum þar sem foreldrarnir voru í hlutverki 

kennara sem miðluðu visku sinni til barna, líkt og lesa má út frá 

Orðskviðunum.
29

 En þar erum við komin að meginviðfangsefni þessarar 

ritgerðar: Hvað geta Orðskviðirnir sagt okkur um kennslu barna? 

 

                                                 
28 Crenshaw 1998, s. 89. 
29 Lemaire 2005, s. 212. 
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4. Hvað segja Orðskviðirnir okkur um kennslu barna? 

Orðskviðirnir kveða mikið á um börn og fjalla um þau margvíslegu 

samhengi, þar leynist sitthvað sem er upplýsandi fyrir efni þessarar ritgerðar. 

Þó svo að bókmenntir frá þessum tíma hafi oftast verið skrifaðar fyrir 

konungshirðina, eða svokallaða yfirstétt samfélagsins, þá virðast 

Orðskviðirnir leggja áherslu á hið almenna og daglega líf. Til stuðnings 

þessu má benda á að í ritinu er átján sinnum minnst á konunga á meðan að 

það tilvísanir til barna eru í það minnsta þrjátíogþrjár.
30

  

Barnið spilar stórt hlutverk í þessu fjölbreytta samansafni speki-

bókmennta, ef ekki bara stærra hlutverk en spekin sjálf. 

Orðskviðirnir eru ætlaðir börnum jafnt sem fullorðnum og voru þeir 

eflaust skrifaðir sem eins konar leiðarvísir í hegðun og gjörðum einstaklings 

í gegnum gjörvallt lífið. Barnið sem slíkt er nálgast á fjölbreyttan hátt og er 

tengingu þess við foreldra og spekina sjálfa einnig lýst á mjög fjölbreyttan 

hátt í gegnum ritið. 

Gefa skal gaum að tímalegri uppröðun ritsins þegar staða barnsins innan 

þess er skoðuð. Slík nálgun auðveldar lesandanum að skilja sögulegu 

þróunina sem á sér stað hvað varðar stöðu barnsins og gildi þess innan 

fjölskyldunnar. Svo getur lesandinn nálgast atriði er varða ögun og 

leiðbeiningar barnsins, ásamt tengingu þess við viskuna sjálfa.
31

 

Í þessum aðalkafla ritgerðarinnar er leitast við að finna vísanir innan 

Orðskviðanna sem benda til þess hvernig kennslu barna var háttað á tímum 

hins forna Ísraels. Annars vegar verður ýtarlega fjallað um nokkra 

ritningarstaði sem virðast benda til þess að kennsla hafi átt sér stað innan 

heimilisins og hafi verið algjörlega í höndum foreldra, en síðan skoðaðir þeir 

ritningarstaðir sem gefa það til kynna að kennsla barna hafi hugsanlega átt 

sér stað utan heimilisins í eins konar skólum og hafi þá verið í höndum 

tiltekins kennara. 

Stuðst er við eigin sannfæringu höfundar við túlkun textans sem og nokkur 

virt ritskýringarit. 

 

 

                                                 
30 Brown 2008, s. 63. 
31 Brown 2008, s. 64. 
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4.1. Kennsla innan heimilisins 

Eins og þegar hefur verið komið inná ríkir ekki samstaða meðal fræðimanna 

um það hvernig kennslu barna var háttað í Ísrael til forna. Heimildir benda til 

þess að kennsla hafi verið í formi munnlegra leiðeininga af hálfu foreldra og 

hafi átt sér stað innan heimilisins. Foreldrarnir miðluðu reynslu sinni og 

visku til barna sinna og barst sú viska í munnlegri geymd kynslóða á milli.  

Orðskviðirnir innihalda fjöldann allan af ritningarstöðum sem styðja þá 

niðurstöðu að hin almenna kennsla hafi farið fram á þennan hátt. Hér fyrir 

neðan er ætlunin að skoða nánar nokkra þeirra og fjalla um þá texta. 

 

Fyrsta textabrotið er úr fyrsta kafla Orðskviðanna, versum átta til níu: 

 

  Hlýddu, sonur minn á áminningar föður þíns 

  og hafnaðu ekki viðvörun móður þinnar. 

  þær eru yndislegur sveigur á höfði þér 

  og men um háls þinn. 

 

Þessi vers opna fyrir röð fleiri texta sem virðast stikla á mikilvægi þess að 

börn fylgi leiðbeiningum foreldra sinna að öllu leyti þar sem þær skapa 

grundvöll fyrir því að þeim vegni vel í lífinu. Hérna er greinilega átt við 

áminningar og viðvaranir í formi orðræðu sem að barninu ber að hlusta á og 

nema. 

Út frá þessum texta hafa fræðimenn leitt það í ljós að heimilið hafi verið 

miðstöð kennslunnar og innan þess hafi siðferðislegri hegðun og almennri 

kunnáttu verið komið á fót. Sonurinn, sem nemur visku foreldra sinna, er 

þegar byrjaður að mótast fyrir komandi framtíð. Leiðbeiningar föður hans er 

agi (másár) sem barnið skal tileinka sér án nokkurra spurninga eða efasemda. 

Barnið skal heldur ekki efast um mikilvægi kennslu (tórá) móður sinnar. 

Hugtakið tórá er að finna bæði innan spekibókmenntanna og innan 

safnaðarins, í þessum texta er miðlun þess aðeins í höndum foreldranna.
32

 

Áttunda versið færir fram hefðbundna kynningu á kennslu og er þessi 

kynning endurtekin oft á ólíkan hátt í gegnum ritið. Faðirinn, móðirin og 

                                                 
32 McKane 1970, s. 268. 
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sonurinn spila hér lykilhlutverk. Ávarpið í upphafi textans bendir til þess að 

hér séu foreldrar að ávarpa barnið sitt.
33

 Ávarpið sjálft, sonur minn, er 

algengt form í egypskum, babýlónskum, assýrískum og gyðinglegum 

viskubókmenntum. Þessi hefð er fengin af þeirri staðreynd að faðirinn var 

aðallega ábyrgur fyrir siðferðislegu uppeldi sonar síns, líkt og sjá má á hinstu 

orðum Davíðs til Salómons (1Kon 2:1-9).
34

 

 

Annað textabrotið er úr fjórða kafla Orðskviðanna, versum þrjú til sjö: 

 

  Þegar ég var sonur í föðurhúsum 

  viðkvæmt einkabarn móður minnar, 

  þá kenndi faðir minn mér og sagði við mig: 

  „Hjarta þitt haldi fast við orð mín, 

  varðveittu fyrirmæli mín og þá muntu lifa. 

  Aflaðu þér visku, aflaðu þér hygginda. 

  Gleymdu ekki orðum mínum og víktu ekki frá þeim. 

  Hafnaðu ekki viskunni, hún mun varðveita þig, 

  elskaðu hana og þá mun hún vernda þig. 

 

Í þessum versum er greinilega verið að vísa til þess að uppfræðsla hafi átt sér 

stað heima fyrir. Hér er sérstaklega tekið fram að faðirinn er að miðla visku 

til sonar síns og að það sama hafi átt sér stað í æsku föðursins, í föðurhúsum 

hans. 

McKane (1970) telur ekki mikilvægt að greina sérstaklega hvort að þessi 

vers vísi til yfirvalds foreldra eða kennara og hvort að kennslan eigi sér stað 

innan heimilisins eða innan skólans. Í fyrsta versi þessa kafla getur notkun 

fleirtölunnar synir gefið það til kynna að hér sé um að ræða hið síðarnefnda, 

en vísunin í móðurina í þriðja versi spilar stærra hlutverk í þessu samhengi 

og bendir frekar til þess fyrrnefnda. Ef hér er um að ræða kennara sem segist 

hafa lært af kennara sínum þá mætti finna samsvörun í hugtökunum faðir og 

                                                 
33 Murphy 1998, s. 9. 
34 Scott 1985, s. 37-38. 
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kennari, en það er tilvísunin í móðurina sem að útilokar nánast þá túlkun á 

textanum.
35

 

Umrædd vers virðast byggja á miðlun föðursins á visku afans. Faðirinn 

virðist hafa verið undir pressu frá föður sínum að bera áfram kennslu hans til 

næstu kynslóðar og halda áfram að leita uppi viskuna.
36

 Hér er hefðinni um 

kennslu föðurs til barns gefin byr undir báða vængi þar sem um er að ræða 

þrjár kynslóðir. 

 

Þriðja og síðasta textabrotið er úr kafla þrjátíuogeitt, versum tuttuguogsex til 

tuttuguogsjö: 

 

  Mál hennar er þrungið speki 

  og ástúðleg fræðsla er á tungu hennar. 

  Hún vakir yfir því sem fram fer á heimili hennar 

  og etur ekki letinnar brauð. 

 

Þessi vers eru úr þeim kafla Orðskviðanna sem flokkast undir orð móður 

Lemúels, en í þeim kafla er móðir Lemúels konungs að kenna honum hvaða 

einkenni prýða fyrirmyndar húsmóður. Þessi texti var valinn til umfjöllunnar 

í þessu samhengi, bæði vegna þess að hann á að vera upprunninn frá kennslu 

móður og einnig vegna þess að hann fjallar sérstaklega um speki og fræðslu 

konunnar. Það er þess vegna hægt að halda því fram út frá þessum texta að 

báðir foreldrar barnsins hafi séð um uppfræðslu þess og að barnið hafi fylgt 

leiðbeiningum þeirra beggja. 

Heimilishaldið í forna Ísrael og Júda einkenndist af því að þar bjuggu 

oftast nær nokkrar kynslóðir undir sama þaki frá tveim eða fleiri 

fjölskyldueiningum. Það tíðkaðist að konan sameinaðist heimilishaldi 

eiginmanns síns sem einkenndist af feðraveldi, þar sem faðirinn stjórnaði 

heimilinu að mestu leyti. Þetta þýðir samt ekki að konan hafi mátt missa sín 

innan fjölskyldunnar. Þvert á móti gengdu eiginkonur elstu mannanna á 

heimilinu lykilhlutverki í stjórnun þess.
37

 

                                                 
35 McKane 1970, s. 303. 
36 Murphy 1998, s. 27. 
37 Perdue 2000, s. 275-276. 
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Konan er jafn væg í kennslu og stjórnun innan heimilisins. Hennar afskipti af 

því sem á sér stað innan heimilisins eru nauðsynleg og öll þau orð sem berast 

af vörum hennar flokkast undir visku og áreiðanlegar leiðbeiningar.
38

 Út frá 

þessu má gera ráð fyrir að viska konunnar hafi verið vel metin og að kennsla 

barnanna hafi einnig verið í hennar höndum.  

Það er ekki hægt að sjá út frá textanum nákvæmlega hverjum hún er að 

leiðbeina, en það má leiða líkum að því að um sé að ræða börnin hennar eða 

þjónustufólk.
39

  

4.2. Kennsla utan heimilisins 

Margt bendir til þess að þörf hafi verið fyrir kunnáttu á sviði lestrar og 

skriftar í forn-ísraelsku samfélagi. Í því samhengi er eðlilegt að velta upp 

þeirri tilgátu að stofnanir á borð við skóla hafi verið starfræktar á þessum 

tíma til að þjálfa börn í þeim listum. Eins og þegar hefur verið komið inn á 

þá hafa engar áreiðanlegar heimildir fundist ennþá um tilvist skóla á þessu 

svæði á þessum tíma. Þó bendir margt til þess að þeir hafi verið starfræktir 

og verður það að teljast líklegt. Ýmsir ritningarstaðir innan Orðskviðanna 

sem virðast styðja við þessa tilgátu verða útlistaðir hér að neðan. 

 

Fyrsta textabrotið er úr áttunda kafla, versum eitt til fjögur: 

 

  Heyr, spekin kallar, 

  Viskan hefur upp raust sína. 

  Uppi á hæðunum, við veginn 

  og við krossgöturnar stendur hún, 

  við hliðin út úr borginni, þar sem gengið er inn, 

  kallar hún hástöfum: 

  Til yðar tala ég, menn, 

  og rödd minni er beint til mannanna barna. 

 

Þessi vers vöktu sérstaka athygli höfundar þar sem orðalagið er greinilega 

skírskotun til þess að viskuna var að finna á fleiri stöðum en einungis innan 

                                                 
38 McKane 1970, s. 670. 
39 Murphy 1998, s. 248. 
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heimilisins. Hugsanlega er hægt að halda því fram að textinn bendi til þess 

að einhvers konar skólar hafi verið að finna innan borgarinnar. Það er í það 

minnsta hægt að leiða líkum að því að innan borgarinnar var að finna 

samkomustaði þar sem að spekingar eða kennarar miðluðu visku og 

þekkingu til barna. 

Í þessum versum er kennarinn að lýsa viskunni fyrir nemendum sínum og 

bendir þeim á þá staðreynd að hana sé að finna á öllum stöðum og sé 

aðgengileg öllum þeim sem hennar leita.
40

 

Viskunnar er getið sem kennara, eða að einhverju leiti spámanns, sem 

samblandast almenningi í þeim hlutum bæjarins þar sem mesta öngþveitið 

ríkir. Á þeim stöðum hækkar hún róm sinn til þess að ávarpa lýðinn.
41

 

McKane (1970) túlkar textann á þann hátt að viskan hörfar ekki frá þessum 

háværu stöðum og sinnir ekki aðeins lærðum einstaklingum og einangruðum 

hópum, heldur talar hún til allra þeirra sem á hana vilja heyra. Þegar hún 

hækkar róm sinn er það ekki gert í þeim tilgangi að flytja fyrirlestur í 

kennslustund eða til að halda námskeið innan musteris. Markmið viskunnar 

er frekar að kalla fólk saman til fundar undir berum himni þar sem að hin 

raunverulega kennsla fer fram.
42

 

Þó svo að hér sé líklega ekki verið að vísa nákvæmlega til þess að viskuna 

sé að finna innan veggja skólans þá er þessi texti greinilega að gefa það til 

kynna að miðlun viskunnar hafi átt sér stað á ýmsum öðrum stöðum en innan 

heimilisins.  

Staðsetningum, þar sem ræður viskunnar fara fram, er lýst á óvenju 

nákvæman hátt. Þeir fjórir mismunandi staðir sem vísað eru miðstöðvar 

verslunar, viðskipta og félagslegra samskipta. Viskan leitast hér við að miðla 

kennslu sinni til allra þeirra sem tilbúnir eru að taka við henni. Þessi nálgun á 

miðlun og kennslu viskunar skarast algjörlega á við kafla 1-9, þar sem að 

aðallega er gert ráð fyrir miðlun visku frá einum aðila til annars.
43

 

 

 

 

                                                 
40 Perdue 2000, s. 138. 
41 McKane 1970, s. 342. 
42 McKane 1970, s. 344. 
43 Murphy 1998, s. 49. 
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Annað textabrotið er úr níunda kafla, versum þrjú til sex: 

 

  Hún hefur sent út þernur sínar, 

  hún kallar af hæðunum í borginni: 

  „Hver sem óreyndur er komi hingað.“ 

  Og við hinn fávísa segir hún: 

  „Komið, etið mat minn og drekkið vínið 

sem ég hef blandað. 

Látið af flónsku, þá munuð þér lifa, 

gangið á braut skynseminnar.“ 

 

Þessi vers virðast einnig benda til þess að viskuna hafi verið að finna utan 

heimilisins hjá öðrum en foreldrum. Þernur viskunnar gætu hugsanlega 

táknað kennara sem var að finna á víð og dreif innan borgarinnar eða innan 

einhverskonar skóla.  

Eftir að viskan hefur reist hús sitt í versum eitt til þrjú, slátrar hún 

dýrunum sínum, bruggar vín og leggur á borð. Veislan sem hún býður til 

svipar til trúarlegrar hátíðar, enda almenningur á þessum tíma ekki vanur að 

neyta slíkra veiga nema við sérstakar fórnarmáltíðir innan safnaðarins. 

Viskan sýnir þeim þannig fram á rétta stöðu hennar í veröldinni og er sú 

staða viðurkennd með þáttöku fylgdarmanna hennar í veislunni. Taka skal 

fram að viskan boðar ekki meðlimi safnaðarins til veislunnar heldur þeim 

ólærðu, svo að þeir geti tekið þátt í máltíð hennar sem leiðir til lífsins.
44

 Út 

frá þessu má túlka textann þannig að áhersla er lögð á mikilfengleika 

viskunnar og þannig er þörf mannanna til að sækja viskuna algjör. 

Hugsanlega er hátíðin og maturinn myndlíking fyrir kennsluna og lærdóminn 

og húsið sem hún hefur reist gæti þá verið stofnunin eða skólinn þar sem að 

sú kennsla fer fram. 

Veislan sem þernurnar boða til er eins og hlaðborð lífsins. Hinir ólærðu 

geta skilið við flónskuna og einfeldnina með því að neyta viskunnar, og 

máltíðin þannig eins konar máltíð lífsins. Viskan, sem er gyðja sköpunar og 

                                                 
44 Perdue 2000, s. 151. 
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lífs, hefur komið sér fyrir í musteri sínu (eða skóla sínum) og býður öllum að 

koma og tilbiðja sig.
45

 

McKane (1970) telur að konurnar sem tala fyrir hönd viskunnar séu að öllum 

líkindum ekki kennarar, þó þær tali að mestu leyti eins og miðlarar 

viskunnar. Þernurnar eru hugsanlega einskonar endurspeglun fylgdarmeyja 

ástargyðjunnar, þó ásetningurinn sé annar hjá þernunum. Ólíkt 

fylgdarmeyjum ástargyðjunnar, sem bjóða ungum drengjum til rekkju með 

sér, eru þernurnar að leitast við að bjóða þeim til skóla að neyta visku. Þær 

ávarpa börnin sem hafa ekki enn hlotið kennslu og skortir innsæi, sem gerir 

þau hluta af þeim hóp sem kennarinn á enn eftir að móta. Börnin þurfa að 

tileinka sér visku og lærdóm kennarans til þess að halda sér á braut 

skynseminnar.
46

 

 

Þriðja og síðasta textabrotið er úr kafla sautján, versi sextán: 

 

  Hvað stoða peningar í hendi heimskingjans 

  til þess að kaupa speki þar sem vitið er ekkert? 

 

Þetta vers virðist benda til þess að hægt hafi verið að greiða gjald fyrir speki 

og visku, sem hlýtur að benda til þess að innan samfélagsins var að finna 

starfandi kennara sem tóku við peningagreiðslum fyrir kennslu. Ýmsir 

fræðimenn líta á þennan texta sem tilvísun í formlega menntun sem gjald var 

greitt fyrir. Textinn veltir því upp á sérstakan hátt, að flón greiði fyrir visku 

þó svo að hann skorti vitsmunalega dómgreind eða vilja til að nýta sér slíkt. 

Textinn gefur það greinilega til kynna að kaup á visku nýtast aðeins þeim 

sem búa yfir hæfileikanum til náms. Slíkt getur verið táknrænt, að því leyti 

að það hafi í reynd ekki verið greitt fyrir kennslu í daglegu lífi.
 47

 

McKane (1970) vitnar til fræðimanna á borð við W. O. E. Oesterley, sem  

hélt því fram að í þessum texta væri að finna tilvísun í  skólagjöld en nefnir 

að það hefur verið dregið í efa af fræðimönnum á borð við B. Gemser og C. 

H. Toy. McKane hallast frekar að túlkun Oesterley og trúir því að þetta vers 

                                                 
45 Perdue 2000, s. 151-152. 
46 McKane 1970, s. 360-361. 
47 Crenshaw 1998, s. 97. 
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vísi til þekkts atferlis (mores) sem hægt er að telja almennt. McKane telur að 

hægt sé að sjá flónið fyrir sér nálgast kennarann með peninginn í hönd, 

algjörlega viss um að gjaldið sé greið leið að þekkingu og frama, og sér hann 

svo fyrir sér viðbrögð kennarans: „Af hvaða ástæðum er flónið með pening í 

höndum sér? Til þess að kaupa visku þegar hann skortir vitið?“
48

 Þessi 

túlkun McKane svipar mjög til upplifunar höfundur við lestur textans. 

Murphy (1998) telur aftur á móti að þetta vers einkennist af kaldhæðni og 

telur tilgang versins vera að draga fram þá vonlausu stöðu sem flónið er í. 

Hann telur kaldhæðnina birtast í því að flónið er nógu heimskt til að halda að 

viskuna geti hann keypt. Murphy telur þannig að tilvísun í peninga þurfi ekki 

endilega að þýða að gjald hafi verið greitt fyrir kennslu. Hann heldur því 

fram að hér sé á ferðinni myndlíking, ekki lýsing á raunverulegum 

aðstæðum.
49

 

Þó svo að greinilegur ágreiningur sé meðal fræðimana varðandi þennan 

texta þá má leiða að því líkum að versið styðjist við raunverulegar aðstæður. 

4.3. Heimildir um kennslu barna víðar innan Gamla testamentisins 

Það verður að teljast nokkuð áhugavert að í Gamla testamentinu sé hvergi 

minnst á skóla sem slíka. Orðið skóli (beth-midrash) kemur í fyrsta sinn fyrir 

í Síraksbók 51:23.
50

 Út frá því má draga, í það minnsta, tvær mismunandi 

ályktanir; annars vegar að tilvist skóla hafi verið það vel þekkt að ritarar G.t. 

hafi ekkert verið að minnast sérstaklega á þá og svo hins vegar að 

hugmyndin um skóla sem slíka hafi einfaldlega ekki verið til í hinu forna 

Ísrael. Þess má geta að ritarar G.t. voru heldur ekki að hafa fyrir því að 

minnast sérstaklega á ýmsa aðra hluti sem spiluðu stórt hlutverk í daglegu 

lífi fólks, hvort sem um var að ræða hversdagslega hluti líkt og staði þar sem 

hægt var sækja sér vinnu. Samt sem áður verður það að teljast frekar skrítið 

að skólar séu hvergi nefndir og þá sérstaklega í ritum á borð við 

Orðskviðina, þar sem speki, viska og lærdómur eru mjög til umfjöllunar. Þeir 

textar sem gefa það einhverju leyti til kynna að hugsanlega sé um að ræða 

formlega skóla er einnig hægt að skilja á þann hátt að þar sé ekkert frekar 

verið að lýsa slíkum stofnunum, samt virðist eðlilegra að túlka textana á 

                                                 
48 McKane 1970, s. 504-505. 
49 Murphy 1998, 130-131. 
50 Vaux 1980, s. 50. 
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þann hátt að þar sé í raun verið að gefa til kynna raunverulegan stað þar sem 

nemendur lærðu að lesa og skrifa.
 51

 

Rit Jesaja spámanns, 5. Mósebók og Sálmarnir eru dæmi um rit innan G.t. 

sem innihalda texta sem tengjast kennslu barna og gætu á sumum stöðum 

verið að vísa til einhvers konar skólahalds. Hebreska sögnin lamad að læra 

(qal) og kenna (piel) kemur oftast fyrir í spámannaritunum, Sálmunum og 

svo í 5. Mósebók. Í þessum ritum er hún þó langoftast í trúarlegu 

samhengi.
52

 Í grein sinni “Þegar sonur þinn spyr þig” leggur dr. Gunnlaugur 

A. Jónsson áherslu á að skv. 5. Mósebók hafi kennsla barna verið mjög 

samofin trúfræðslunni. 

Textinn í Jes 28:9-10 er áhugaverður þar sem að innihald og uppsetning 

textans minnir að einhverju leyti á orðæfingar barns. Í biblíuútgáfunni frá 

2007 hefur textinn verið gerður læsilegri en útgáfan frá 1981 sýnir greinilega 

hvað við er átt: “Hverjum þykist spámaðurinn vera að kenna visku og hvern 

ætlar hann að fræða með boðskap sínum? Erum vér nývandir af mjólkinni og 

nýteknir af brjóstunum?
 
Alltaf að skipa og skipa, skipa og skipa - skamma og 

skamma, skamma og skamma - ýmist þetta, ýmist hitt.”
53

 Leiða má líkur að 

því að hér sé verið að sýna fram á tæknina sem nemendur notuðust við til að 

æfa stafrófið, með því að blanda samhljóðum við ólíka sérhljóða.
 54

 

Það er vel hægt að álykta að hér sé á ferðinni dæmi um lestraræfingu 

barna og að það vísi til kennsluaðferðar sem átti sér stað innan 

skólastofunnar. Þetta gæti talist nokkuð langsótt túlkun en henni er vert að 

velta upp. 

Textinn inniheldur hæðni fólksins í garð spámannsins, þar sem þau ásaka 

hann fyrir að leiðbeina þeim á sama hátt og kennarar kenna börnum grunninn 

í lestri og skrift. Jesaja dæmir þau fyrir slíka ónærgætni og hótar þeim að 

Guð muni láta hlutina hljóma barnalega í eyrum þeirra svo þau verði 

berskjöldið frammi fyrir Assýríumönnum.
 55

 

Í Jes 50:4-11, sem er staðsett í þeim hluta ritsins sem flokkast undir 

þjónsljóð, virðist þjónninn búa yfir leiðbeinandi hæfileikum og virðist hafa 

                                                 
51 Chrenshaw 1998, s. 90. 
52 Gunnlagur 2010, s. 65. 
53 Biblían 1981, Reykjavík. 
54 Chrenshaw 1998, s. 90. 
55 Chrenshaw 1998, s. 92. 
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hlotið tungu lærisveins eða kennara. Hebreska hugtakið limmudim gefur til 

kynna tengingu við kerfisbundna þjálfun. Tungumálanotkunin á ekki 

einungis við um formlega menntun, þar sem það er einnig notað í tengingu 

við þjálfaða svörun húsdýra. Lýsingarorðið tengist uppskeru slíkrar 

þjálfunar; þjónninn hefur hlotnast tungu þess sem hefur hlotið kennslu. Þar 

að auki heldur hann því fram að þessi kennsla hafi komið frá Guði og tekur 

það fram að hann bíður daglega eftir leiðbeiningum frá honum. Þessi 

tungumálanotkun tengist notkun hennar í hinum fornu Austurlöndum nær, 

þar sem lærdómurinn skilaði sér til eyrans með orðum frekar en til augans 

með gjörðum. Þar sem nemendur áttu mjög oft að þylja upp þá texta sem 

þeim hafði verið falið að læra utanbókar, gæti þjónninn í ljóðinu verið að 

vísa til formlegrar menntunar sem leiðarinnar að guðdómlegri leiðbeiningu.
 

56
 

Vert er að skoða einnig 5. Mósebók þegar hugmyndir um kennslu barna er 

höfð að leiðarljósi. Líta má á ritið í heild sinni sem kennslurit þar sem Móse 

birtist í hlutverki kennara. Aðalmarkmið kennslunnar í 5. Mósebók er að 

læra að óttast Guð. Þegar fólkið, konungurinn og börnin eru kölluð til 

áheyrnar er þeim kennt að óttast Guð (5Mós 4:10; 6:1-2; 14:23; 17:19; 

31:12-13).
57

 Í grein sinni um börnin í 5. Mósebók bendir Miller (2000) á níu 

ólíkar aðferðir við kennslu barna: 

 1. Kennsla barna hefur aðallega átt sér stað innan fjölskyldunnar. Þó að 

vel megi gera ráð fyrir því að skólar hafi einnig séð um menntun barna, þá 

bendir 5. Mósebók frekar til þess að kennslan hafi haldist innan 

fjölskyldumengisins. 

2. Áhersla er lögð á að hlusta og hlýða (5Mós 4:10; 5:1; 6:4; o.s.fv.). 

Sérstök áhersla er lögð á þetta þegar kemur að börnunum sem þekkja ekki 

lögmálið. 

3. Mikilvægt er að leggja á minnið og gleyma ekki og þess vegna er 

lögmálið og sagan lesin reglulega. Þá er Guð hinn æðsti kennari þegar allt 

kemur til alls, Móses miðlar boðskapnum hans og svo er öllum þegnum 

þjóðfélagsins ætlað að miðla kennslunni áfram til barnanna og 

barnabarnanna. 

                                                 
56 Chrenshaw 1998, s. 92-93. 
57 Miller 2000, s. 53. 
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4. Mikilvægur þáttur í kennslunni er að spurningum barnanna sé svarað. 

Spurningarnar eru þó oftast fastmótaðar og svörin einnig. 

5. Kennslan á sér stað í samhengi helgihalds og guðsdýrkunar. 5. 

Mósebók sýnir víða að kennslan hefur gjarnan átt sér stað í því samhengi, 

líkt og á stórhátíðum eins og páskum og hátíð hinna ósýrðu brauða. Börnin 

eru viðstödd hátíðirnar og læra af því þegar helgisiðir hátíðanna eru iðkaðir. 

6. Endurtekning og íhugun spila stórt hlutverk í kennslu barna. Foreldrar 

eiga að lesa upp orðin úr lögmáli og leiðsögn Guðs og börnin endurtaka þau 

þar til þau eru rituð á hjörtu þeirra (5Mós 6:7). Með þessu lærir barnið að í 

þessum textum er um að ræða atriði sem tengjast öllum sviðum lífsins og eru 

ekki bara ætluð til íhugunur á afmörkuðum stað eða afmarkaðri stund. 

7. Boðun í verki eða framkvæmd með því að ganga á Guðs vegum. Þegar 

foreldrarnir haga sér í takt við leiðbeiningar Guðs kenna þau börnum sínum 

gott fordæmi. 

8. Ómissandi þáttur í kennslunni er hvatning. Í 5. Mósebók er ítrekað bent 

á jákvæða uppskeru þess að fylgja lögmálinu og í leiðinni þá neikvæðu 

uppskeru sem fylgir því að gera það ekki. 

9. Áhersla á það að læra til þess að forðast hörmunga í framtíðinni. Fólk 

þarf að læra sáttmálann við Guð og fylgja honum eftir til þess að forða sér 

frá böli (5Mós 31:21). 

 

Samkvæmt Crenshaw (2000) flækir möguleg tilvist samstarsmanna 

spámanna, líkt og Jesaja og fleiri sem hugsanlega rituðu spádóma þeirra, þær 

hugmyndir sem fengnar eru úr textum Biblíunnar. Jafnvel þó að þessir 

tryggu fylgdarmenn hinna áhrifamiklu spámanna hafi vísað til einskonar 

skóla í textum sínum, þá er ekki hægt að líta svo á að þarna sé verið að lýsa 

stofnunum á borð við þær sem fjallað er um hér að ofan. Í stað þess að kenna 

börnum grunninn í lestri og skrift, hafa þessir skólar eflaust byggt á 

frásögnum lærifeðra sinna, þar til sú frásagnaðhefð var loks fönguð í rituðum 

texta. Til eru heimildir um að spámennirnir höfðu með sér starfandi ritara 

sem skrifuðu fyrir þá, þess vegna er mjög eðlilegt að velta því upp hvernig 

ritararnir lærðu að skrásetja. 
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Út frá þessu má sjá að margir ólíkir textar úr bókmenntum Biblíunnar 

tengjast þessari umræðu, þar sem að textarnir gera ráð fyrir lestrar- og 

ritkunnáttu í ísraelsku þjóðfélagi allt frá 10. öld f. Kr., en því til grundvallar 

er t.a.m. frásagan af því þegar Davíð sendir Jóab bréf þar sem hann fer fram 

á að Hetítinn Úría sé sendur til sín. Að minnsta kosti er hægt að benda á að 

hinar mörgu bókmenntalegu afurðir deuteronomískrar sögu (the 

Deuteronomistic history) gefi til kynna að ritun texta tilheyrði daglegu lífi þó 

nokkura borgara í Ísrael og Júda.
58

 

                                                 
58 Crenshaw 1998, s. 98-99. 
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5. Lokaorð 

Athuganir á textum Orðskviðanna benda eindregið til þess að kennsla barna í 

hinum forna Ísrael hafi farið fram bæði innan veggja heimilisins, hjá föður 

og móður barnsins, og utan þess, í einhvers konar skólum.  

 Það fer ekki á milli mála að kennsla barna var stærsti þátturinn í uppeldi 

þeirra. Kennslan hefur líklega aðallega farið fram munnlega innan 

heimilisins þar sem börnin voru látin læra rétt siðferðisleg gildi, lögmál 

gyðingdómsins og sögur af forfeðrum sínum sem bárust kynslóða á milli. 

Höfundur telur þó ljóst að kennsla hafi einnig átt sér stað á ákveðnum 

stöðum utan heimilisins og hafi þá verið í höndum kennara. 

 Þó svo að engar beinar heimildir séu til um tilvist skóla í hinum forna 

Ísrael þá hefur líklegast raunin verið sú. Eins og fram hefur komið í 

ritgerðinni er ljóst að nokkrir hópar ritara voru starfandi á þessum tímum 

sem bendir til þess að skipulögð kennsla hafi farið fram við þjálfun þeirra. 

Höfundur telur að kennsla innan skóla hafi að öllum líkindum verið í boði 

fyrir yfirstétt Ísraels í fyrstu og síðar hafi verið starfræktir opinberir skólar, 

þó svo að ómögulegt sé að segja til um hvenær það varð raunin. 

 Fornleifafundir eru stöðugt að veita okkur nýjar upplýsingar og verður 

spennandi að fylgjast með því hvort að áreiðanlegri niðurstöður liggi fyrir í 

framtíðinni. 
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