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¿NOSECHAMOSUNASIESTECITA?
Сажетак:Овајрадбависесвојственимфеноменомхиспанскесва
кодневице, обичајем поподневног предаха који је познат широм
светакао сијеста.Етимологијашпанскеречи„siesta”нас води
долатинскогизраза„sexta[hora]”(шести[сат])аобичајсије
степотичеизПравилаСветогБенедиктакојипрописујеправило
одморапослешестогсата(„sextahora”),штопредстављаподне
премаданашњемрачунањувремена.Будућидасијестапредста
вља један од најупечатљивијих обичаја уШпанији, постављамо
питањедали,каопоследицаубрзаногначинаживота,оватра
дицијаизумиреуШпанији.Изперспективеинтеркултуралности
интересујенасдалиобичајобављањасијестепредстављасте
реотипидалијеовајшпанскиобичајидаљеприсутанунастави
шпанскогкаостраногјезика.Полазећиодпретпоставкедасеси
јестаобрађујеуоквирулекцијеукојојсеуводесатикаонаставна
јединицаиобрађујесвакодневнарутина,анализирамоуџбеникеза
шпанскикаостранијезикзанивоА1.
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1 Овај рад је на стао у окви ру про јек та МНПТР Ре пу бли ке Ср би је бр. 
178002 Језициикултуреувременуипростору.

2 Roque Sánchez, C. (23. X 2016) Siesta de pijama, Padrenuestro y orinal. 
Enroque de ciencia. https://enroquedeciencia.blogspot.com/2016/10/siesta
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Има ју ћи на уму чи ње ни цу да чо век ни ка да ни је био у ово ли
кој жур би као да нас, у овом ра ду ба ви мо се сва ко дне ви цом 
у хи спан ском све ту и јед ним ње ним фе но ме ном. На и ме, на 
Ибе риј ском по лу о стр ву и у Ла тин ској Аме ри ци ве ћи на ста
нов ни ка има оби чај да дре ма на кон руч ка. Не дре ма ју ду
же од по ла са та и ни ка ко то не чи не у кре ве ту на во ди се у 
лек ци ји о си је сти у уџ бе ни ку Bitácora.3 Овај оби чај спа ва
ња по по днев не дрем ке по знат је ши ром све та као си је ста 
(шп. siesta). Си је ста пред ста вља јед ну од нај у ко ре ње ни јих 
тра ди ци ја у Шпа ни ји  и део ње ног иден ти те та, по пут фла
мен ка. По ста вља мо пи та ње да ли као по сле ди ца убр за ног 
на чи на мо дер ног жи во та, ова тра ди ци ја у Шпа ни ји из у ми
ре. Из пер спек ти ве ин тер кул ту рал но сти ин те ре су је нас да 
ли тра ди ци ја си је сте пред ста вља сте ре о тип и да ли је овај 
шпан ски оби чај и да ље при су тан у на ста ви шпан ског као 
стра ног је зи ка. По ла зе ћи од прет по став ке да се оби чај спа
ва ња си је сте об ра ђу је у окви ру лек ци је у ко јој се уво де са ти 
као на став на је ди ни ца и об ра ђу је сва ко днев на ру ти на, ана
ли зи ра мо уџ бе ни ке за шпан ски као стра ни је зик за ни во А1 
пре ма Европ ском ре фе рент ном окви ру за жи ве је зи ке. 

По ре кло си је сте во ди из Пра ви ла Све тог Бе не дик та4, по гла
вље XLVI II, оде љак 5: Сваг даш њи руч ни рад у ко ме Све ти 
Бе не дикт про пи су је пра ви ло од мо ра по сле ше стог ча са (лат. 
sexta[hora]), што об у хва та пе ри од из ме ђу 12 и 15 ча со ва по 
рим ском ме ре њу вре ме на. У то вре ме мо на си на кон обе да 
тре ба да пре дах ну у сво јим по сте ља ма ка ко би се окре пи ли 
за оста так да на. 

ПравилоСветогБенедикта

У Сред њем ве ку ри там жи во та је био од ре ђен ма на стир ским 
на чи ном ме ре ња вре ме на. Све ти Бе не дикт (SanctiBenedicti, 
Ита ли ја, 480–543), ко ји се сма тра оцем за пад ног мо на штва, 
осми слио је строг рас по ред за сво је мо на хе, а са те је име но
вао пре ма мо ли тва ма. У скла ду са сво јим мо том „Ora et la
bo ra!”5, Све ти Бе не дикт је у Правилу уста но вио смер ни це за 
сво је мо на хе пре ма се дам мо ли тви ко ји ма су Бе не дик тин ци 
сла ви ли Го спо да. Дан је по чи њао ју тар њом мо ли твом. Пр ва  
мо ли тва би ла је пре зо ре, по том би сле ди ла мо ли тва у зо
ру. Сле ди ле су, за тим, мо ли тве: prima у шест ча со ва, tertia 

depijamapadrenuestroyorinal1.html, приступ 02. 03. 2019.
3 Gar men dia, A. et al. (2011) Bitácora 1. Libro del alumno, Bar ce lo na: 

Difusión, p. 67.
4 Regula Sancti Benedicti. http://www.sco ur mont.be/scrip to ri um/rb/lat/ch48.

htm
5 Мо ли и ра ди!
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у девет ча со ва, sexta у два на ест ча со ва и nona у пет на ест 
ча со ва. Би ли су то та ко зва ни ма ли са ти6. 

Пра ви ло Све тог Бе не дик та, ко је об у хва та LXXIII по гла вља, 
прво бит но је при ме њи ва но у ма на сти ру Мон те Ка си но који 
је био уда љен од Ри ма 130 км. Ка сни је су га при хва ти ли сви 
ма на сти ри Бе не дик тин ског ре да. Ка да је реч о сну, Све ти 
Бе не дикт је уста но вио пра ви ло од шест до осам са ти не пре
кид ног сна днев но уз оби чај спа ва ња си је сте у лет ње до ба. 
Бу ду ћи да рад зах те ва оба ве зан од мор, Пра ви ло укљу чу је 
оде љак са про пи са ним вре ме ном за ми ро ва ње и од мор. Реч 
је о XLVI II по гла вљу Пра ви ла: Сваг да њи руч ни рад7 5. оде
љак где на во ди сле де ће:

Post sextamautem surgentes amensa pausent in lecta sua
cumomnisilentio,autfortequivolueritlegeresibisiclegat
utaliumnoninquietet.8 

[Послије ше стог ча са, ка да уста ну од сто ла у пу ној ти ши
ни по чи ва ју на сво јим по сте ља ма. Ако тко мо жда же ли што 
чита ти сам за се бе, не ка чи та та ко да не сме та другоме]9. 

Из ово га се мо же за кљу чи ти да је Све ти Бе не дикт на сто јао 
да ње го ви мо на си очу ва ју сво ја те ла у здра вом ста њу та ко 
што ће до вољ но је сти и спа ва ти.

Sextahora

У де лу Tesorode la lenguacastellana, из 1611. го ди не, Ко
ва ру би јас (Co var ru bi as) на во ди да је си је ста вре мен ски пе
ри од из ме ђу по дне ва и два са та по сле под не. Гла гол сestear 
зна чи од ма ра ти у за кло ну ше стог са та од но сно у под не10. 
Ети мо ло ги ја ре чи siesta во ди нас до ла тин ског из ра за sexta
hora (ше сти сат) ко јим су Ри мља ни озна ча ва ли под не. Пре
ма њи хо вом ме ре њу дан је тра јао два на ест са ти, од шест до 
осам на ест ча со ва а исто то ли ко и ноћ, од осам на ест до шест 
ча со ва. Бу ду ћи да је ше сти сат, од но сно под не, на Ме ди те
ра ну нај то пли је до ба да на, љу ди су мо ра ли да се скло не са 
вру ћи не, пре дах ну од по сла, по вра те енер ги ју за оста так да
на и од ре ма ју на кон обе да. 

6 Ho rae mi no res.
7 De ope ra ma num cotidianа.
8 Re gu lae San cti Be ne dic ti. XLVII: De ope ra ma num co ti di a na,http://www.

sco ur mont.be/scrip to ri um/rb/lat/ch48.htm  при ступ 02. 03. 2019.
9 Пра ви ло Све тог Бе не дик та, http://be ne dik tin keza dar.co m/be ne dik tin ci/hr

vat ska/pra vi losv.be ne dik ta, стр. 59; при ступ 02. 03. 2019.
10 So ca, R. (2013) La fascinante historia de la palabras, Co lom bia: Rey  

Na ra njo Edi to res, p. 528.
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Гла гол sextear, од но сно из раз guardarlasexta, у вул гар ном 
ла тин ском усво јен је као sestear, а ко ри шћен је из раз guardar
lasiesta11. Име ни ца siesta се у са вре ме ном шпан ском је зи ку 
нај че шће упо тре бља ва у сле де ћим ко ло ка ци ја ма: 

Dormirlasiesta
(1) Des de las tres y me dia ha sta las cin co du er mo la si e sta12. 

(2) ¿Cre es que es una bu e na co stum bre dor mir la si e sta? ¿Por 
qué?13 

Echar(se)lasiesta/siestecita
(3) Por la tar de, me ec ho la si e sta, estu dio un ra to y por la noc
he, muc has ve ces, voy con mis ami gos al te a tro.14

(4) Y, además, lu e go, me da ti em po de ec har una si e ste ci ta 
de lan te de la te le.15 

Tomar(se)unasiesta/siestecita
(5) ¿Hay al go ma lo en to mar una si e ste ci ta du ran te el día?16

(6) ¿Qué per so na que tra ba ja ra en una fábrica o en una ofi ci na 
o aten di e ra un co mer cio iba a te ner la po si bi li dad de pa rar la 
ac ti vi dad y to mar se una si e sti ta?17

Hacersiesta 

(7) ¿La si e sta se ha ce por la noc he?18 

Пре ма реч ни ку Ма ри је Мо ли нер (María Mo li ner):

 sestear зна чи те ра ти сто ку у за клон од сун ца за вре ме 
нај то пли јег де ла да на19; 

11 Šu lo vić, K. and  Ma ri čić, S. La si e sta or sex ta ho ra, in: AcademicdaysofTi
mişoara:LanguageEducationToday, ed. Ra ta, G. (2011), Cam brid ge Scho
lars Pu blis hing: New ca stle upon Tyne, p. 165.

12 VV.AA. (2017) CampussurA1B1, Bar ce lo na: Difusión, p. 51.
13 Gar men dia, A. et al. (2011) Bitácora 1, Li bro del alum no, Bar ce lo na: 

Difusión, p. 68.
14 VV.AA. (2002) PrismaA1comienza, Li bro del alum no, Ma drid: Edi to rial 

Edi nu men, p. 72.
15 Cor pas, J. et al. (2005) Aulainternacional 1, Bar ce lo na: Difusión, p. 64.
16 Ано ним, (15. ја ну ар 1995)  Que tan ne ce sa rio en to mar un si e sta. El ti em po. 

https://www.el ti em po.co m/ar chi vo/do cu men to/MA M304397 при ступ 02. 
03. 2019.

17 Cha u vin, S. Losbeneficiosdedormirunasiesta; http://www.mu je res de em
pre sa.co m/li festyle /080301be ne fi ci osde la si e sta.as p  

18  VV.AA. нав. де ло, стр. 70.
19 Mo li ner, M. (1979) Diccionariodelusodelespañol. HZ, Ma drid: Gre dos,  

p. 1155. 
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 име ни ца siesta пред ста вља скра ће ни цу ла тин ског из ра за 
sextahora што озна ча ва под не, а ле ти се од но си на нај
то пли ји део да на по сле по дне ва; siesta је крат ка дрем ка 
по сле руч ка; звук или му зи ка ко ја се из во ди у цр кви то ком 
по по дне ва20.

Ма ри ја Мо ли нер у свом реч ни ку бе ле жи и из раз siestadel
carnero ко јим се озна ча ва вр ло крат ка дрем ка пре руч ка21.

Реч ник Шпан ске кра љев ске ака де ми је име ни цу siesta де фи
ни ше као сан по сле руч ка; вре ме на ме ње но за од мор или 
дрем ку по сле руч ка; вре ме по сле по дне ва ка да је вру ћи
на нај ин тен зив ни ја; му зи ка ко ја се у цр ква ма сви ра ла или 
певала по сле под не22. 

Шпан ску реч siesta пре у зе ли су и не ки свет ски је зи ци. У 
фран цу ском је зи ку про на ла зи мо реч la sieste и из раз faire
lasieste,unepetitesieste23. У ита ли јан ском је зи ку та ко ђе се 
ко ри сти име ни ца la sièsta,од но сно из раз farela sièsta24, за
тим у ен гле ском је зи ку siesta25;tohave/takeasiesta26, као и у 
не мач ком dieSiesta;einekurzeSiesta halten.27 

Мо же мо да за кљу чи мо да си је ста пред ста вља јед ну од нај
у ни вер зал ни јих шпан ских ре чи и тран скул ту рал ни оби чај.

Сијеста–шпанскајога
Шпан ски но бе ло вац Ка ми ло Хо се Се ла (Ca mi lo José Ce
la) на звао је си је сту шпан ском јо гом28. Она пред ста вља је
дан од нај леп ших шпан ских оби ча ја ко ји се ла ко при хва та 
због чи ње ни це да уно си осе ћа ње мир но ће и сми ре но сти у 
свакоднев ни ужур ба ни на чин жи во та. Ме ђу тим, си је ста код 

20 Исто, стр. 1162.
21 Исто.
22 Real Aca de mia Española. (2001 [22ª edición]) Diccionario de la lengua
española, Ma drid: Edi to rial Espa sa Cal pe, p. 2062.

23 ReyDe bo ve, J. and Rey, A. (2005) LenouveauPetitRobert.Dictionnaire
alphabétiqueetanalogiquedelalanguefrançaise, Pa ris: Dic ti on na i res Le 
Ro bert, p. 2424.

24 De vo to, G. and Oli, G. C. (1988 [1971]) Dizionariodella lingua italiana, 
Fi ren ze: Fe li ze Le Mon ni er, p. 2213.

25  McIn tosh, C. ed. (2013 [1995]) Cam brid ge Advan ced Le ar ner’s Dic ti o nary. 
Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 1441.

26 Ox ford Advan ced Le ar ners Dic ti o nary (2000), New York: Ox ford Uni ver
sity Press. https://www.ox for dle ar ner sdic ti o na ri es.co m/de fi ni tion/en glish/
si e sta?q=si e sta при ступ 02. 03. 2019.

27 Duden Deutsches Universalwölerbuch (2003) Man nhe im: Du den ver lag,  
p. 1452.

28 Be ni to, C. (7. VII 2013) La si e sta mu dial. Hoy; https://www.hoy.
es/v/20130707/so ci e dad/si e stamun dial20130707.html при ступ 02. 03. 
2019.
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ту ри ста мо же да уне се по мет њу чак и фру стра ци ју бу ду ћи 
да на кон ужур ба ног пре по дне ва, Шпан ци у пе ри о ду из ме ђу 
14 ча со ва и 17 ча со ва за тва ра ју сво је ло ка ле не би ли ма ло 
пре дах ну ли и про ве ли вре ме са сво јим по ро ди ца ма зна ју ћи 
да их че ка под јед на ко на пор но по под не. Оби чај на ла же да 
се то ком си је сте не оба вља ју по се те ни ти те ле фон ски раз го
во ри. Ту ри сти ма се пре по ру чу је да ово до ба да на ис ко ри сте 
за ру чак у не ком од ре сто ра на, да про ше та ју мир ним ули ца
ма гра да уко ли ко им вру ћи на не сме та или пак да се и са ми 
препу сте том шпан ском оби ча ју и от кри ју ча ри си је сте.

Упр кос по пу лар но сти овог оби ча ја, уо ча ва се не до ста так 
сту ди ја о си је сти ко ја у све ту на у ке пред ста вља не по зна ни цу, 
твр ди Ро са Пе ра и та (Ro sa Pe ra i ta), спе ци ја ли ста за про бле
ме сна29. Са вре ме на на у ка по ста вља пи та ње да ли је си је ста 
за и ста по треб на. Од го вор је по твр дан, пр вен стве но из фи зи
о ло шких раз ло га. Пре не го што су от кри ве не све до бро би ти 
си је сте за ор га ни зам, овај оби чај је по ве зи ван са успо ре ним, 
ле жер ним на чи ном жи во та, а осо бе ко је су га упра жња ва ле 
сма тра не су ле њим и не на ро чи то про дук тив ним. 

Да нас се струч ња ци сла жу да тра ди ци ја спа ва ња си је сте има 
ве зе са спу шта њем кр ви из нер вног си сте ма ко ја се кон цен
три ше у ди ге стив ном трак ту што иза зи ва по спа ност на ро чи
то ако је на по љу вру ће. ScientificAmerican на во ди да склa па
ње очи ју на крат ко по бољ ша ва рас по ло же ње и когнитив не 
функ ци је30.

Еми лио Ро дри гес Са ес (Emi lio Rodríguez Sa ez) из Оп ште 
Бол ни це у Ви гу на гла ша ва да по сле по днев но спа ва ње не 
сме да тра је ду же од ти де сет ми ну та31. На кон тог пе ри о да 
ула зи мо у ци клус ду бо ког сна па се мо же мо про бу ди ти са 
гла во бо љом или не рас по ло же ни. На уч но је до ка за но да си
је ста у тра ја њу од 20 од 30 ми ну та по вољ но ути че на це ло
куп но здрав стве но ста ње, ре ду ку је стрес и по бољ ша ва пси
хо мо тор ну спо соб ност. До дат ни раз ло зи због ко јих се си
је ста пре по ру чу је су по бољ ша на кон цен тра ци ја, пам ће ње, 
креатив ност, бо љи сан то ком но ћи.

29 Mo re no, S. (18. VI II 2004) ¿Siestapesadillaodescanso? https://cu i da te plus.
mar ca.com /en fer me da des/2004/08/18/si e stade scan soope sa dil la3364.
html при ступ 03. 03. 2019.

30 Bu e no Bal le ste ros, A. аnd Ru bio Han cock, J. (5. IV 2016) Radiografía de la 
si e sta en España: rom pe mos tópicos. El Ver ne. https://ver ne.el pa is.co m/ver
ne/2016/04/05/ar ti cu lo/1459866604_782462.html

31 Mo re no, S. нав. де ло.
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Ме ђу тим, пре ма сту ди ји ко ју су спро ве ли Fundadeps y
Asocama32, си је ста у Шпа ни ји тра је у про се ку oкo је дан сат, 
прем да тре ћи на ис пи та ни ка дре ма из ме ђу 30 и 40 ми ну та 
што, ка ко је утвр ђе но, ни је пре по руч љи во.  

Чи ње ни ца је да љу ди да нас не ма ју вре ме на за си је сту бу
ду ћи да ве ћи на не ра ди у бли зи ни сво јих до мо ва те ни је у 
мо гућ но сти да оба ви ру чак и си је сту у свом до му. За њих си
је ста пред ста вља лук суз ко ји се би мо гу да при у ште ви кен
дом. Да нас, ка да ужур ба ност и стрес ути чу на стил жи во та 
ве ли ке ве ћи не, нео п хо дан је пре дах, крат ко ис кљу чи ва ње 
из ствар но сти, опу шта ње ума и окре пље ње за оста так да на. 
Пре по знав ши зна ча ј си је сте, мно га пред у зе ћа пра ве по се
бан про стор за си је сту где њи хо ви за по сле ни мо гу сло бод но 
да дрем ну или пре дах ну.

Савременасијеста

Си је ста об у хва та део да на ка да сун це нај ја че гре је. Прем да 
у вре ме руч ка по сто ји па у за у тра ја њу од два са та што је сте 
ду же не го у дру гим зе мља ма, то сва ка ко не зна чи да је сви 
Шпан ци ко ри сте за спа ва ње. Не по сто ји ве ли ки број сту ди ја 
о то ме ко ли ки је про це нат Шпа на ца ко ји упра жња ва ју си
је сту. Пре ма ис тра жи ва њу ко је је ElPaís спро вео 1998. го
ди не 23,8% Шпа на ца је прак ти ко ва ло си је сту33. Ме ђу тим, 
је да на ест го ди на ка сни је, 2009. го ди не Фон да ци ја за обра зо
ва ње и здра вље Кли нич ке бол ни це Сан Кар лос – Фун да депс 
(Fundación de Educación pa ra la Sa lud del Ho spi tal Clínico San 
Car los – Fundadeps) и Шпан ско удру же ње про из во ђа ча ду
ше ка – Асо ка ма (Asociación Española de la Ca ma – Aso ca
ma) спро во де ис тра жи ва ње на узор ку од 3000 ис пи та ни ка на 
осно ву ко га до би ја ју сле де ће по дат ке34:

• 16,2% Шпа на ца упра жња ва си је сту сва ки дан;

• 22% са мо по не кад дре ма по под не;

• 3,2% Шпа на ца са мо ви кен дом прак ти ку је си је сту;

• 58,6% Шпа на ца ни ка да не спа ва по сле под не.

32 Fundación de Educación pa ra la Sa lud del Ho spi tal Clínico San Car los (Fun
da deps) y Asociación Española de la Ca ma (Aso ca ma) (2009). Pri mer estu
dio so bre sa lud y de scan so. http://cort.as/djl5, p. 29. при ступ 03. 03. 2019.

33 Bu e no Bal le ste ros, A. аnd Ru bio Han cock, J. нав. де ло.
34 Fundación de Educación pa ra la Sa lud del Ho spi tal Clínico San Car los (Fun

da deps) y Asociación Española de la Ca ma (Aso ca ma), нав. де ло, стр. 31.
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Пре ма овој сту ди ји, ка да је реч о ме сту на ко јем се спа ва 
си је ста, 72,2% ис пи та ни ка упра жња ва си је сту на ка у чу док 
27,8% спа ва у кре ве ту.35

Да ље, од свих шпан ских по кра ји на, ста нов ни ци Мур си
је су нај вер ни ји овој тра ди ци ји (21,2%), а по том Ара гон ци 
(21,1%). Овај оби чај нај ма ње прак ти ку ју на се ве ру Шпа ни је 
у Ба ски ји (12,2%) и Га ли си ји (12,4%)36. 

По да ци до ко јих смо до шли по твр ђу ју на шу хи по те зу да 
чи ње ни ца да сви Шпан ци спа ва ју си је сту пред ста вља 
стереотип.

За шпан ско рад но вре ме мо же мо ре ћи да је сте спе ци фич но, 
бу ду ћи да је због дво крат ног рад ног вре ме на ве ћи на рад
њи и за на тлиј ских ра ди о ни ца за тво ре на у вре ме руч ка, од
но сно си је сте. Пре ма члан ку об ја вље ном у TheWashington
Post2016. го ди не, шпан ска вла да по кре ће ини ци ја ти ву да 
Шпа ни ја ускла ди сво је рад но вре ме са европ ским чи ме би 
се старин ски оби чај си је сте уга сио37. 

Са дру ге стра не, по сто је ини ци ја ти ве да се тра ди ци ја си је
сте очу ва. На Феј сбу ку је осно ва на гру па чи ја је ини ци ја ти
ва да се си је ста про гла си кул тур ним до бром. На Ин ста гра му 
су ак тив ни хе ште го ви #si e sta са 1,6 ми ли о на по сто ва и #si e
sta ti me са 170 хи ља да по сто ва.

Сијестаунаставишпанског
каостраногјезика

Уво ђе ње стра не кул ту ре у на ста ву стра ног је зи ка је од ве ли
ке ва жно сти за оне ко ји уче стра ни је зик ра ди лак шег и бо
љег сна ла же ња у си ту а ци ја ма ко је не би уме ли да про ту ма че 
на осно ву сво јих пред зна ња38. Спо соб ност пре по зна ва ња 
сте ре о ти па је нео п ход на за раз вој ин тер кул тур не ком пе тен
ци је уче ни ка стра ног је зи ка, а у окви ру на став не је ди ни це о 
си је сти мо же мо се ба ви ти овом те мом. У скла ду са прет ход
но на ве де ним по да ци ма да тек 16% Шпа на ца спа ва си је сту, 
а из пер спек ти ве ин тер кул ту рал но сти, овај рад по чи ва на 
прет по став ци да чи ње ни ца да сви Шпан ци спа ва ју си је сту 
пред ста вља сте ре о тип. 

35 Исто, стр. 32.
36 Исто, стр. 31.
37 Bu e no Bal le ste ros, A. аnd Ru bio Han cock, J. нав. де ло.
38 Ма ри чић, С. и Мо ре но Фер нан дес, М. (2015) За сту пље ност сте ре о ти па 

о шпан ском је зи ку и кул ту ри у на ста ви шпан ског као стра ног је зи ка у 
Ср би ји, Методичкивидици, бр. 6 /2015, стр. 97115.
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Ге не ра ли за ци јом и по јед но ста вљи ва њи ма на ста ју сте ре о ти
пи ко је љу ди сма тра ју уни вер зал ним те их не пре и спи ту
ју. Сте ре о тип пред ста вља уве ре ње о од ре ђе ној дру штве ној 
гру пи или ти пу по је ди на ца. У пи та њу су ге не ра ли зо ва не 
и по јед но ста вље не иде је о од ре ђе ној гру пи, за сно ва не на 
прет по став ци да ње ни при пад ни ци по се ду ју од ре ђе не, са мо 
њи ма свој стве не осо би не. 

Сте ре о ти пи пред ста вља ју нео дво јив део је зи ка и кул ту ре 
јед ног дру штва и мо гу би ти по зи тив ни и не га тив ни. Ка да 
го во ри мо о тра ди ци ји си је сте, сма тра мо да је сте ре о тип 
пре ма ко ме сви Шпан ци спа ва ју си је сту по зи ти ван бу ду ћи 
да про мо ви ше јед ну тра ди ци ју ко ја ла га но из у ми ре услед 
зах те ва са вре ме ног на чи на жи вље ња. Ме ђу тим, по ста вља мо 
пи та ње да ли за и ста сви ко ји учи мо шпан ски је зик ве ру је мо 
да сва ки Шпа нац спа ва си је сту сва ки дан. Упо тре ба сте ре
о ти па под ра зу ме ва де ли мич ну и по вр шну сли ку јед не кул
ту ре те сма тра мо да је нео п ход но из у ча ва ти стра ну кул ту ру 
из раз ли чи тих пер спек ти ва и под у чи ти уче ни ке да раз ви ја ју 
кри тич ко ми шље ње. 

Пре ла зи мо на ана ли зу уџ бе ни ка за шпан ски као стра ни је
зик ка ко би смо утвр ди ли да ли је овај оби чај при су тан у њи
ма и у ко јој ме ри. У скла ду са на шом прет по став ком да се 
оби чај спа ва ња си је сте об ра ђу је у окви ру лек ци је ка да се 
уво де са ти као на став на је ди ни ца и об ра ђу је сва ко днев на 
ру ти на, ана ли зи ра мо уџ бе ни ке за шпан ски као стра ни је
зик за ни во А1 пре ма За јед нич ком европ ском ре фе рент ном 
окви ру за жи ве је зи ке. 

Гра ђу за ово ис тра жи ва ње пред ста вља ју сви до ступ ни уџ
бе ни ци за ни во А1 из да вач ких ку ћа Difusión из Бар се ло не и 
Edinumen из Ма дри да. 

Ана ли зом уџ бе никâ за ни во А1 пре ма За јед нич ком европ
ском ре фе рент ном окви ру за жи ве је зи ке, од но сно лек цијâ у 
ко ји ма се об ра ђу је сва ко днев на ру ти на и ис ка зу ју са ти екс
цер пи ра ни су при ме ри у ко ји ма је упо тре бље на реч си је ста. 
Уо че но је да је у свим уџ бе ни ци ма пред ста вље но шпан ско 
рад но вре ме и сва ко днев на ру ти на али да се оби чај си је сте 
по ми ње у сле де ћим уџ бе ни ци ма: 
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PrismaА139, Aulainternacional140, ClubPrismaА141, Espacio
joven42, Bitácora143. Bitácora1.Nuevaedición44. Aulainterna
cional1.Nuevaedición45, CampussurА1B146.

Уџ бе ник Bitácora1 по све ћу је чи та ву је ди ни цу оби ча ју си
је сте. Реч је о лек ци ји број 5 у ста ром из да њу уџ бе ни ка из 
2011. го ди не од но сно лек ци ји број 4 у но вом из да њу уџ бе
ни ка из 2016. го ди не, под на сло вом Trabajar,comerydormir.

CampussurА1–B1 по све ћу је те ми сте ре о ти па лек ци ју број 3 
у ко јој се као је дан од нај у че ста ли јих сте ре о ти па о Шпан ци
ма по ја вљу је уве ре ње да сви Шпан ци спа ва ју си је сту.

(1) La gen te cree que en España to do el mun do du er me la 
si e sta y que a to dos los españoles les gu stan las cor ri das de 
to ros47. 

У уџ бе ни ку EspaciojovenA1 на и ла зи мо на при мер где осо
ба из тек ста ука зу је на то да ње го ва по ро ди ца не прак ти ку је 
овај оби чај: 

(2) No dor mi mos la si e sta por que tam bién ha ce mos co sas por 
la tar de: el los tra ba jan y yo voy a cla ses de gu i tar ra48. 

Исто та ко у уџ бе ни ку Aula internacional 1 има мо при мер 
ста ри је осо бе ко ја дре ма ис пред те ле ви зо ра пре по нов ног 
од ла ска на по сао.

(3)Y, además, lu e go, me da ti em po de ec har una si e ste ci ta 
de lan te de la te le49. 

39 VV.AA. (2002) PrismaA1comienza, Li bro del alum no, Ma drid: Edi to rial 
Edi nu men, p. 6972; VV.AA. (2002) PrismaA1comienza, Li bro del pro fe
sor, Ma drid: Edi to rial Edi nu men, p. 70, 72.

40 Cor pas, J. et al. (2005) Aulainternacional1, Bar ce lo na: Difusión, p. 55, 64.
41 VV.AA. (2007) Club Prisma A1. Li bro del alum no, Ma drid: Edi to rial  

Edi nu men, p. 52.
42 VV.AA. (2011) Espacio joven A1. Li bro del alum no, Ma drid: Edi to rial  

Edi nu men, p. 78.
43 Gar men dia, A. et al. (2011) Bitácora 1. Li bro del alum no, Bar ce lo na: 

Difusión, pp. 6575. Gar men dia, A. et al. (2011) Bitácora 1. Cu a der no de 
ejer ci ci os, Bar ce lo na: Difusión, pp. 5758, p. 63.

44 Gar men dia, A. et al. (2016) Bitácora 1. Nu e va edición. Li bro del alum no, 
Bar ce lo na: Difusión, 5969; Gar men dia, A. et al. (2016) Bitácora 1. Nu e va 
edición. Cu a der no de ejer ci ci os, Bar ce lo na: Difusión.

45 Cor pas, J. et al. (2014) Aula internacional 1. Nu e va edición, Bar ce lo na: 
Difusión, pp. 79.

46 VV.AA. (2017) CampussurA1B1, Bar ce lo na: Difusión, pp. 4857.
47 Исто, стр. 48.
48 VV. AA. (2011) нав. де ло, стр. 78.
49  Cor pas, J. et al. (2005) нав. де ло, стр. 64.
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Закључак

У овом ра ду ба ви ле смо се свој стве ним оби ча јем ко ји се 
ве зу је за сва ко дне ви цу у хи спан ском све ту. Реч је о оби ча
ју спа ва ња по по днев не дрем ке ко ји је ши ром све та по знат 
као си је ста (шп. siesta). Шпан ски но бе ло вац Ка ми ло Хо се 
Се ла на звао је си је сту шпан ском јо гом. Она пред ста вља је
дан од нај леп ших шпан ских оби ча ја ко ји се ла ко при хва та 
због чи ње ни це да уно си осе ћа ње мир но ће и сми ре но сти у 
свакоднев ни ужур ба ни на чин жи во та. 

Ети мо ло ги ја ре чи siesta во ди нас до из ра за sexta[hora] (ше
сти [сат]) а оби чај си је сте по ти че из Пра ви ла Све тог Бе не
дик та у ко јем је про пи са но пра ви ло од мо ра по сле ше стог 
са та (sexta hora), што пред ста вља под не пре ма да на шњем 
ра чу на њу вре ме на. 

Шпан ску име ни цу siesta пре у зе ли су мно ги свет ски је зи ци, 
те мо же мо да за кљу чи мо да си је ста пред ста вља јед ну од на
ју ни вер зал ни јих шпан ских ре чи и тран скул ту рал ни оби чај. 

Бу ду ћи да си је ста пред ста вља јед ну од нај у ко ре ње ни јих 
тра ди ци ја у Шпа ни ји, као и део ње ног иден ти те та, по ста
вље но је пи та ње да ли, као по сле ди ца убр за ног на чи на мо
дер ног жи во та, ова тра ди ци ја у Шпа ни ји из у ми ре. Та ко ђе 
нас је ин те ре со ва ло да ли тра ди ци ја си је сте пред ста вља сте
ре о тип и да ли је овај шпан ски оби чај и да ље при су тан у 
на ста ви шпан ског као стра ног је зи ка. Сто га смо, у скла ду са 
по ла зном хи по те зом да се оби чај спа ва ња си је сте об ра ђу је 
у окви ру лек ци је у ко јој се уво де са ти као на став на је ди ни
ца и об ра ђу је сва ко днев на ру ти на, ана ли зи ра ле уџ бе ни ке за 
шпан ски као стра ни је зик за ни во А1. Ана ли за кор пу са је 
по твр ди ла на шу хи по те зу и по ка за ла да се оби чај си је сте 
об ра ђу је у лек ци ји о ис ка зи ва њу вре ме на и ру ти не. Ме ђу
тим, уо че но је да је у свим уџ бе ни ци ма пред ста вље но шпан
ско спе ци фич но рад но вре ме као и сва ко днев на ру ти на али 
да се оби чај си је сте по ми ње у ма лом бро ју уџ бе ни ка. Реч је 
о уџ бе ни ци ма PrismaА1, Aulainternacional1, ClubPrisma
А1, Espaciojoven, Bitácora1, Bitácora1, Nu e va edición. Aula
internacional1, Nuevaedición и CampussurА1B1 из да вач
ких ку ћа Difusión из Бар се ло не и Edinumen из Ма дри да. 
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CAN SIESTA SURVIVE IN XXI CENTURY? 

¿NOSECHAMOSUNASIESTECITA?

Abstract

This article analyses a phenomenon in the Hispanic everyday life – 
the custom of taking an afterlunch nap, known worldwide as siesta.  
Etymologically, the word siesta originates from the Latin word sexta
[hora] (sixth [hour]) and the custom of siesta comes from The Rule 
of Saint Benedict. It was Saint Benedict who laid down the rule of 
quiet time in the afternoon after the sixth hour, in Roman times. The 
expression sextahora was used to denominate the noon as the warmest 
part of the day. Lasiesta is one of the strongest Spanish traditions, and 
most probably, one of the easiest to embrace as a foreigner, because 
it brings a sense of calmness and tranquillity in everyday life. The 
word siesta can be found in many other languages which shows how 
popular this custom really is. In this paper we are trying to investigate 
if this Spanish custom is disappearing due to the busy modern way of 
life. From the perspective of interculturality, we are interested in the 
question if having a siesta represents a stereotype, and if this custom is 

still part of teaching Spanish as a foreign language.

Keywords:tradition,everydaylife,siesta,custom,stereotype,inter
culturality


