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Španělský spisovatel Ramón Gómez de la Serna (1888–1963) není českým čtenářům 
neznámý. Vešel do povědomí jako tvůrce svébytného literárního žánru tzv. greguerías, 
které definoval jako konjunkci metafory a humoru. První český výbor greguerií vyšel 
v překladu Josefa Forbelského v roce 1969, poslední, ilustrované vydání se objevilo 
v roce 2011 v nakladatelství Baobab.

SERNOVA PRÓZA A JEHO ROLE  
PŘI MODERNIZACI ŠPANĚLSKÉHO ROMÁNU

Třebaže greguerie Sernu nejvíce proslavily, hlavní část jeho spisovatelského díla před-
stavují romány. Uveřejnil celkem osmnáct „velkých románů“ (novelas grandes) a při-
bližně sedmdesát pět novel (novelas cortas). Jeho pojetí románu nacházelo příznivou 
odezvu v meziválečném období, a to mimo hranice Španělska. Dostávalo se mu po-
zornosti především ve Francii, kde v roce 1923 pod názvem Échantillons (Ukázky) vy-
šel první výbor z jeho děl. Do francouzštiny jej překládali například Valéry Larbaud 
a Jean Cassou, teoreticky se jeho romány zabýval Edmond Jaloux. V Paříži se přáte-
lil s Apollinairem, Cocteau, Tzarou, v Itálii spolupracoval s italským časopisem 900, 
jehož zakladateli byli Massimo Bontempelli a Curzio Malaparte, v redakci působili 
James Joyce, Georg Kaiser, Ilja Erenburg a Pierre Mac Orlan.

Je nepochybně zajímavý fakt, že některé Sernovy romány byly přeloženy také 
do češtiny, a to již ve třicátých letech 20. století, pouze o několik let později než do 
francouzštiny.1 V roce 1926 vyšel ve staroříšském Floriánově překladatelském centru 
povídkový román Zázračný lékař (1914, El doctor inverosímil), v roce 1927 v edici Sym-
posion Bílá a černá vdova (1917–1918, La viuda blanca y negra) a následně v roce 1931 
v Aventinu Torero Caracho (1926, El torero Caracho).

Přestože se Sernově próze od devadesátých let 20. století postupně dostává za-
sloužené pozornosti,2 po dlouhý čas byla jeho role v modernizaci španělského ro-

1 „Gómez de la Serna v předválečném překladu“. Vrzalová Hejsková 2012, s. 53–56.
2 Zásadní podíl na novém kritickém zhodnocení Sernova zařazení do kontextu španělské 

moderní literatury má badatelka Ioana Zlotescuová, která v polovině devadesátých let ini-
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mánu opomíjena, nebyla náležitě analyzována a souhrnně zhodnocena. Hlavním dů-
vodem nepřijetí Sernovy prózy ve Španělsku byly požadavky kladené na literaturu 
v padesátých a šedesátých letech 20. století, jež vycházely z postulátů „svědeckého 
realismu“. Autorovo překračování pevných žánrových kategorií a jejich záměrné 
rozvolňování vedlo ke kritickým výtkám některých badatelů, kteří dokonce upírali 
Sernovi právo nazývat díla romány. Podle Francisca Umbrala byl spisovatelem „bez 
žánru“ a román pouze předstíral,3 Luis Granjel zase viděl jeho románové postavy 
jako „bytosti postrádající psychologický rozměr, zredukované na biologické fungo-
vání několika žláz“.4

TOPOS MĚSTA

S kritickou reflexí Sernova přínosu v oblasti španělského moderního románu, jenž 
spočívá především v záměrném rozvolňování žánrových kategorií, románové kom-
pozice a způsobu konstrukce postav, úzce souvisí i pojetí románového prostoru. Bu-
deme-li definovat místo, v němž se autorovy romány odehrávají, není pochyb, že se 
výhradně jedná o prostor města. Město jako prostředí, v němž se postavy pohybují, 
nejlépe vyhovovalo Sernově imaginaci a bylo v souladu s jeho názory na obnovu ro-
mánového žánru jako takového. V románu je podle něj třeba vydávat se směrem, kte-
rým se nikdo předtím nevydal a pojednávat oblasti dosud ponechané stranou a ne-
objevené.5 Autor požadoval, aby se romanopisec inspiroval především nespojitostí 
a nahodilostí moderního života a odmítal tradiční a vyčpělá témata podobně jako jeho 
přítel José Ortega y Gasset.6

Při zkoumání variant, kterých nabývá topos města v Sernových románech, vychá-
zíme z teoretických studií Daniely Hodrové, které se zabývají kategorií místa a pro-
storu.7 Podle ní je prostor (a jeho místa) schopen vyjadřovat neprostorové vztahy, 
které jsou […] metaforami určitých stavů a způsobů vnímání, postojů ke světu a by-
tí“.8 Interpretací Sernova pojetí literárního prostoru se budeme snažit dokázat, že 
město v autorových románech vystupuje především jako město-subjekt.9 Prostor zde 
není pouhou kulisou, nýbrž se stává subjektem a aktérem příběhu. Je zde patrný 
vztah mezi postavou a prostorem románu, jenž se antropomorfizuje a ovlivňuje pro-
tagonisty příběhu. Ti vstupují spolu s prostorem-městem do vzájemného dynamic-
kého vztahu.

ciovala souborné vydání autorova díla (Obras completas) v barcelonském nakladatelství 
Galaxia Gutenberg.

3 Umbral 1993, s. 76.
4 Granjel 1963, s. 201.
5 Gómez de la Serna 1931, s. 351–357.
6 Tamtéž, s. 355.
7 Hodrová 1994; 1997; 2006.
8 Hodrová 1997, s. 15.
9 Podle Hodrové je město v literatuře zobrazeno jako objekt, prostředí, subjekt nebo jako po-

stava. Viz Hodrová 1994, s. 94.
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TOPOS „MODERNÍHO MĚSTA“

Cítil, že je přemožen, 
že leží jako nehybná mrtvola na poli mrtvol,
jímž je veliké město ponořené do spánku.10

Moderní město se objevuje především v autorových tzv. kosmopolitních románech, 
pro něž je charakteristické multikulturní prostředí. Serna žil stylem života kosmopo-
litního dandyho zlaté éry happy twenties, který se s přirozeností a elegancí pohyboval 
po významných evropských metropolích. Privilegovanou pozici v jeho prózách zau-
jímá nepochybně Paříž. Tento „bazén všech národností“11 navštívil poprvé v roce 1903 
jako patnáctiletý a od té doby do francouzské metropole pravidelně vracel. Při svých 
návštěvách se zde setkával s přáteli a umělci, byl členem „Francouzské akademie hu-
moru“ (la Académie Française d’Humour). Jeho veřejná pařížská vystoupení a před-
nášky, které lze považovat za předchůdce současných happeningů, slavily v tehdejší 
době značný úspěch a dnes jsou nedílnou součástí historie evropské avantgardy.12

V románu Bílá a černá vdova se Paříž stává městem-subjektem, jež má roli „kom-
plice“ v komplikovaném milostném trojúhelníku mezi Rodrigem, falešnou vdovou 
Cristinou a zdánlivě mrtvým manželem: „Nejpříjemnější pocit, který je udeřil do 
tváře, sotva se octli na ulici, byl, že Paříž se po nich nedívala a o ně se nestarala, zabý-
vajíc se několika miliony a třemi sty tisíci svých obyvatel. Neptala se po jejich jménech 
a osobních poměrech.“13 Hrdina s Paříží vstupuje do dialogu: „Přivádím ti ženu, — ří-
kal Rodrigo v němém rozhovoru s městem — kterou chci uzavřít v některém z tvých 
hotelů…“14 Třebaže město do milostného vztahu vstupuje jako spřízněný „komplic“, 
po čase začne milencům v Paříži scházet stín ustavičného nebezpečí, v němž si uvykli 
žít v Madridu: „Paříž se o ně nestarala. Paříž pečuje jen o svůj život, aby byl nádherný 
a krásný, starodávný i moderní, volný i autoritářský, a možná že právě tou svou lho-
stejností k cizincům i vlastním obyvatelům dosahuje toho, že všichni tam nalézají 
tolik rozkoší…“15 La ville lumière se jako literární prostor objevuje také v románech 
Rozpolcený (1922, El Incongruente), Romanopisec (1923, El novelista), Vila v růžích (1923, 
El chalet de las rosas), Muž s šedivým kloboukem (1928, El caballero del hongo gris) a Po-
licefalus a paní (1932, Policéfalo y señora).

Děj dalších románů se odvíjí například v Ženevě (1922, Grandhotel, Muž s šedivým klo-
boukem), Londýně (Románopisec, Muž s šedivým kloboukem), Dublinu, Římě nebo Bernu. 
Ženská protagonistka Marien z povídkového románu Šest falešných románů (1927, Seis 
falsas novelas) odmítá přijmout roli ženy doby art deco a být atraktivním a elegant-
ním doplňkem bohatého a mocného muže. Za proměnu něžné blondýnky v rebelující 

10 Gómez de la Serna 1927, s. 195.
11 Gómez de la Serna, 1961, s. 2020.
12 V roce 1928 založil v Paříži debatní kroužek-„tertulii“ v kavárně „La Consigne“ a uskuteč-

nil při příležitosti francouzského vydání knihy Cirkus (El circo) přednášku v „Cirque d’Hi-
ver“ usazený na hřbetu slona.

13 Gómez de la Serna 1927, s. 176.
14 Tamtéž, s. 174.
15 Tamtéž, s. 198.
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ženu, jež se převléká za muže a nosí krátké vlasy, nese vinu právě moderní Berlín 
dvacátých let. Metropole je plná výkladů a nekonečné řady komerčních nápisů, které 
vyzývají ke konzumu a bezstarostnému životu, proti němuž se hrdinka bouří: „Pro-
cházeli se spolu ulicemi Berlína a cítili, jak jim duši tetují jako kaučukovými razítky 
velké komerční nápisy vyvedené širokými písmeny, jež byly dokonale průmyslové…“16

MĚSTSKÝ HRDINA: ZNUDĚNÝ DONCHUAN  
A ROZPOLCENÝ FLÂUNER

Město jako dynamický prostor je místem moderního dobrodružství, přitahuje ne-
předvídatelností a fragmentárními obrazy mikropříběhů, které se na ulicích odehrá-
vají. Neočekávaným setkáním se snaží jít vstříc postava městského zevlouna — flâu-
nera, jenž „všechny vidí, ale sám neviděn, skrytý v davu, ale k davu nenáležející…“17 
Zevlounem, který se bezcílně potlouká po ulicích a nahodile sbírá zážitky, je Jacobo 
Estruk v Cinelandii, kafkovsky rozpolcený a roztržitý „mimoň“ Gustavo (Rozpolcený) 
nebo donchuan Manuel Quevedo (Grandhotel), který uzavřený v mikrosvětě ženev-
ského luxusního hotelu rozhazuje zděděné peníze a nahodile navazuje monotónní 
avantýry, jež ho neuspokojují a nudí. Město se tak odehrává v interiéru domu-ho-
telu. Poté, co hrdinovi peníze dojdou, vrací se do Madridu rozčarovaný a hořce zkla-
maný. Jakýmsi „barokním epitafem“ jeho ženevského kosmopolitního dobrodruž-
ství se stane kovová cedulka ve vlaku směřujícím zpět do Španělska: „Poté se usadil 
a k jeho tichu a znechucení z nicotnosti se přidalo i ono JE NEBEZPEČNÉ VYKLÁNĚT 
SE Z OKNA, napsané ve třech jazycích na destičce z bílého smaltu. To bude po velkou 
část cesty sloužit jeho paměti jako projímadlo z ricinového oleje, které jej bude očiš-
ťovat od bezútěšných vzpomínek.“18

Třebaže město je pro románové hrdiny místem vzrušení, dobrodružství, pře-
kvapivých setkání a neočekávaných událostí, projevuje se často jeho ambivalence. 
Moderní město jako existenciální prostor je plné protikladů, nahodilostí a chaosu,19 
je prostorem, v němž překotná rychlost semele vše, co jí přijde do cesty. Zmatený hr-
dina Gustavo „postižený nejvážnější chorobou tohoto století — rozpolceností“20 je bez 
ustání zaplétán do neuvěřitelných situací, které jsou nahodilé, nečekané a postrádají 
jakoukoliv logiku a kauzalitu:

Chodíval do muzeí v den, kdy bylo pro úklid zavřeno, a před některými vý-
klady se mu přihodilo, že když si je poťouchle prohlížel, zřítil se za strašlivého 
rachotu roztříštěného skla měsíc. Žádný román z té doby, ani z té následující, 
nemohl chronologicky zaznamenat jeho příhody. Rozpolcenost musela být sa-
motným příběhem jeho života…21

16 Gómez de la Serna 1989, s. 132. Pokud není uveden překladatel, přeložila autorka článku.
17 Bauman 1995, s. 41.
18 Gómez de la Serna 1997, s. 598.
19 Rey Briones 1992, s. 56.
20 Gómez de la Serna 1997, s. 606.
21 Tamtéž, s. 610.
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Sernova románová poetika zde vykazuje společné znaky s dobovou filmovou grotes-
kou, která byla žánrem bytostně městským, a jejím protagonistou byl městský člo-
věk. Herci v groteskách se pohybují po ulicích, v těsné blízkosti vozidel, přemisťují 
se v davu, tlačenici, a vytvářejí obrazy nahodilých setkání bytostí i věcí, v jejichž pře-
kvapivém střetu to zajiskří.22 Pro grotesku typická otevřenost vůči náhodě a nepřed-
vídanému vyhovovala spisovatelově tezi o umělecké tvorbě jako alchymii, která má 
smísit život, tedy reálnou skutečnost s nevěrohodností a nahodilostí.“23

Když se vydal jako divák do cirkusu, stávaly se mu tam nepochopitelné věci, 
jako že mu spadl na hlavu reflektor, klaun mu uštědřil pořádnou herdu a za-
pletení akrobaté mu padali na ramena, zatímco hlava jim zůstala viset mezi 
jeho nohama.24

ROMÁN CINELANDIE

Z hlediska toposu města a jeho variant se jeví jako výjimečný román Cinelandie z roku 
1923. Umělé město, které vzniklo a žije pouze pro filmové umění, vykazuje rysy mo-
derní utopie: je vyčleněno z okolního světa a nachází se v odlehlé pustině. Inspirací 
pro španělského spisovatele byla americká „továrna na sny“ — Hollywood v Los An-
geles.25 Způsob života románových postav v Cinelandii představuje jakýsi moderní 
utopický locus amoenus:

Všichni mají na sobě nové obleky a kalhoty bez vytlačených kolen. Jsou šťast-
ní, bezstarostní a nemusejí se bát jeden druhého. Mají všestranně prověřenou 
intuici a to jim umožňuje kráčet tak spokojeně. Představují staré časy pod mo-
derní oblohou a znají nekonečnou lež toho předchozího i toho nového, které 
pro ně v tomto odpoledni představují totéž. Všichni spěchají v nějaké záleži-
tosti bez cíle a lemují chodníky nepřetržitou turistikou.26

Na jedné straně zpomalený, téměř idylický životní rytmus, a na druhé straně skru-
máž překotně se střídajících architektonických stylů a rozličných multikulturních 
čtvrtí může návštěvníkovi umělého filmového města přivodit děsivou kafkovskou 
noční můru, jako kdyby podnikl cestu kolem světa za jedinou hodinu: z čínské čtvrti 
lze volně přejít do židovské nebo do čtvrti norských rybářů, arabská architektura se 
mísí se skandinávskou. Bizarní město-montáž, vzniklo z fragmentů všech měst světa:

Cinelandie se zdálky podobala částečně Istanbulu kombinovanému s Tokiem, 
měla něco z Florencie a velmi se podobala New Yorku […] Když jste se k městu 

22 Král 1998, s. 40.
23 Gómez de la Serna 1931, s. 351–357.
24 Gómez de la Serna 1997, s. 611.
25 S největší pravděpodobností je tento román z roku 1923 prvním, který se inspiroval svě-

tem Hollywoodu, a to nejen ve Španělsku, ale i ve světové literatuře.
26 Gómez de la Serna 1995, s. 83.
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přiblížili, uviděli jste, že se zde nalézá sbírka velkého muzea kopií budov a ulic 
všech měst světa.27

Spojením fragmentů a miniaturizací vzniká umělé město-simulacrum. Podobným 
způsobem je postaveno také město Perla v románu Alfreda Kubina Země snivců (1908, 
Die andere Seite). Zdejší vládce Patera si nechává posílat kopie staveb z celé Evropy, 
aby vybudoval utopické město, ve kterém je vše uměním a všechny předměty umělec-
kým objektem. Prostory se splétají, prostupují a překrývají, románové postavy bloudí 
v bizarním labyrintu. V Cinelandii je totiž nastolen pouze jediný řád — řád hry a zá-
bavy: „Vypadalo také jako prázdninové město pro nejmocnější princeznu na světě, 
jež si hrála s falešným městem, vymyšleným pouze pro zábavu a jako náhražka sku-
tečného.“28 Filmový lunapark vzrušuje překvapivými obrazy a „podívanou“ (specta-
culum), kterým jeho obyvatelé dávají přednost před realitou. Vyhledávají pouze pří-
jemné zážitky a sdílí společnou touhu ubavit se k smrti.

Do idylických vizí „nejšťastnějšího města na světě“ nicméně pronikají i pesimis-
tické obrazy, které utopickou idylu narušují. Město je často označováno přívlastkem 
„falešné“. Domnělé hlavní postavě cizince Jacoba Estruka je přidělena role zevlouna 
a zdánlivého adepta iniciace.29 Přijel, aby odhalil tajemství zdejšího života, ale po ně-
jakém čase čelí zklamání a stane se frustrovanou obětí, která nakonec po smrti své 
milenky Mary alias herečky Venus de la Plata v polovině románu zmizí ve víru města 
a již se neobjeví. Iniciace je zgroteskněna a parodována. Román se však odvíjí dál, 
neboť, jak se ukazuje, hlavní postavou je samotné falešné město Cinelandie. A jsou 
to paradoxně zástupy stafážových postaviček, které jej jako hlavní postavu „oživují“ 
a vytvářejí městu-postavě jeho románový prostor. Svými variantami město-postava, 
město-labyrint, město-montáž, město-simulacrum, město-utopie, město-locus amoenus 
představuje Cinelandie nejpozoruhodnější pojetí toposu města v Sernově tvorbě vůbec.

MĚSTO-REFUGIUM

Stejně jako Bombaj voní po shnilých banánech,
Londýn po benzínu, ropě a bahnu v barvě čokolády,
Lisabon po tresce a Madrid po vařených bramborách,
Neapol voněla po sýru.30

Třebaže Serna často pobýval v kosmopolitních metropolích meziválečné Evropy a Jižní 
Ameriky, jeho neklidný duch opakovaně hledal klid a soustředění, které by mu umož-
nilo odevzdat se výhradně do služeb literatury. Zdá se, že autor jako by potřeboval pro 
literární inspiraci přemístění a jistý odstup, neboť když pobýval v Neapoli, psal mad-
ridský román o koridě, v Madridu zase pracoval na příběhu z Neapole, v poklidném 
portugalském letovisku El Estoril vznikl již zmiňovaný kosmopolitní román inspiro-

27 Tamtéž, s. 35.
28 Tamtéž, s. 35.
29 Vrzalová Hejsková 2009, s. 18–21.
30 Gómez de la Serna 1945, s. 45.



26 SVĚT LITERATURY 51

vaný přeludným světem amerického Hollywoodu — Cinelandie a próza Šest falešných 
novel, v níž se děj jedné povídky odehrává v Berlíně, ale další příběhy jsou zasazeny do 
mimoevropského prostoru: New Yorku, Ruska, Afriky, Číny nebo Tatarstánu.

Ony spisovatelské „ulity“, do kterých se uzavíral a psal zde romány, nalézal Serna 
v oblastech, které stály mimo velkoměstský ruch a stále snily svůj starý evropský sen. 
Oblíbil si především Portugalsko, kde si v roce 1924 v El Estorilu nedaleko Lisabonu po-
stavil dům. O dva roky později ho musel prodat, a tentýž rok (1926) se uchýlil do Neapole. 
Přestože tato ospalá města nebyla v centru evropského dění, jednalo se vždy o místa 
se silným geniem loci. V jejich atmosféře se stále vznášela přítomnost starých mýtů.

Města-útočiště, ve kterých lze uniknout z vřavy módních metropolí, nalézáme rov-
něž v jeho románech. Jsou to místa s pamětí a mytickou tradicí. Hrdina tragického 
milostného příběhu z Neapole Jantarová žena (1927, La mujer de ámbar), Španěl Lo-
renzo, začíná postupně rozumět „drsné duši města“ (cruda alma de la ciudad). Vidí, že 
„… Pompeje jsou již definitivně pohřbené, ale jejich esence našla své útočiště v Nea-
poli, v níž nadále přežívala“.31 Protagonista společně prožívá s městem jeho intimnosti 
a tajemství, kráčí neapolskými ulicemi s tvrdou dlažbou, jakoby to byla antická láva, 
která nechala město zkamenět,32 z hlavních ulic zabloudí do temných uliček a studuje 
„zrození města v jeho břichu“.33 Sopka Vesuv, která je součástí panoramatu města, 
představuje nejasnou hrozbu a její tmavý dým se po celou dobu zlověstně vznáší nad 
milostným vztahem, který skončí sebevraždou nevěsty.

Románové postavy jsou místním geniem loci ovlivněny, a přestože město-refugium 
vstupuje do děje méně výrazně, než je tomu v případě moderního města, zasáhne do 
osudu postav o to intenzivněji — osudovým završením antického mýtu. Mytickým 
městem spjatým s osudem hlavní postavy je i kastilská Segovia v románu Tajemství 
akvaduktu (1923, El secreto del Acueducto).

Důležitým městem-útočištěm byl autorův rodný Madrid, který se mu jevil svou 
pyšnou zdrženlivostí v přijímání tehdejších novinek jako protiklad moderní Paříže. 
V tomto městě se odehrává řada románů a jsou mu věnovány i žánrově obtížně zařadi-
telné prózy-eseje,34 v nichž se spisovatel pokouší odhalit skrytou a na první pohled nevi-
ditelnou fyziognomii španělského hlavního města a detailně zkoumá jeho mytopoetiku.

NA ZÁVĚR

Topos města v románech Gómeze de la Serny je výrazným strukturním prvkem tema-
tizujícím jeho prózy a podílí se významným způsobem na utváření románové poetiky. 
Autorovo pojetí města jako subjektu a jeho role při konstrukci románových fikčních 

31 Tamtéž, s. 55.
32 Tamtéž, s. 16.
33 Tamtéž, s. 21.
34 V Madridu se odehrávají například romány Bílá a černá vdova, Rozpolcený, Romanopisec, Vila 

v růžích, Torero Caracho (1926, El torero Caracho), Ztracený člověk (1947, El hombre perdido), 
Přízemí (1961, Piso bajo). Mezi prózy-eseje o mytopoetice Madridu patří El Rastro (1914), 
Pombo (1918), Vše o historii Puerta del Sol (1921, Toda la historia de la Puerta del Sol), Kniha 
poučení o Madridu (1931, Elucidario de Madrid).
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světů se jeví v kontextu španělské románové tvorby dvacátých a třicátých let 20. století 
jako jedno z nejoriginálnějších. Je charakterizováno na jedné straně kosmopolitismem 
a avantgardou (moderní město), na druhé straně vykazuje tíhnutí k městům s mytic-
kou tradicí a výrazným geniem loci (město-refugium). Toto napětí mezi centrem a peri-
férií (v širším pojetí) je snad nejvíce patrné v románech, které se odehrávají v Madridu 
a zároveň v Paříži, popřípadě v těch, kde se hrdina vrací z evropské metropole zpět do 
Španělska. Poetika prostoru města jako „síť míst a síť jejich vztahů“35 organicky pro-
růstá významovou a tematickou rovinou textu: ovlivňuje postavy a vstupuje do děje.

Na závěr můžeme citovat Ioanu Zlotescuovou, která o roli města v Sernových ro-
mánech tvrdí: „Město doprovází Ramónovy postavy takovým způsobem, že čtenář 
v určité chvíli zapochybuje, zdali exaltovanost děje vychází z charakteristiky postav, 
anebo zda je spíše způsobena horečnatým chaosem křečí zmítané metropole.“36

Tato studie vznikla v rámci grantového projektu IGA VŠE 16/2013 (IG 208013).

35 Hodrová 1994, s. 5. 
36 „Ciudades para una época“. Zlotescu 1988, s. 87.
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THE TOPOS OF THE CITY IN RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
BETWEEN COSMOPOLITISM AND TRADITION

This article deals with the role of the literary topos of the city and its importance in the Ramón Gómez 
de la Serna’s novels. According to the Daniela Hodrová’s typology we attempt to demonstrate, through 
the analysis of some novels, that the Serna’s city is specified as “the city-subjec”. The author personifies 
the city and he fuses the soul of novel’s heroes with the local atmosphere. The protagonists are united 
themselves with the place and ambient, that are influenced by its attitude and the personality. We 
distinguished two main conceptions of the city in Serna’s works: “a modern city” and “a city-refugium” 
and their modalities. The modern city is characterized by its ambivalence: it offers an attractive and 
adventurous modern lifestyle, on the other hand it shows an existential chaos and dehumanization. 
As opposed to the topos of “the modern city” appears the topos of “the city-refugium” characterized 
by the historical memory and mythical tradition.
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