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შმიტის რომანი ‘’ულისე ბაღდადიდან’’ ნაციონალური და პიროვნული 
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Abstract 

The thesis is a study of a novel “Ulysse from Baghdad” by a Belgian writer Eric-
Emmanuel Schmitt, addressing the concepts ofnational and a personal identity. While 
interpreting the main ideas suggested by the writer, and presented in novel by the 
protagonist Saad Saad, we apply to the theoretical approaches developed by Benedict 
Anderson, Amartya Sen, Anthony D. Smith and Ernest Gellner.  

Traditional views of Nationalism were usually based on the principle of determination, 
suggesting that national belonging is a predestined reality, which is related with the 
“native land”, common history or culture. However, the novel by Eric-Emmanuel 
Schmitt does not support the dogmatic principles and suggests that when the political 
regime or social reality is not supportive to personal goals and values maintained by the 
individual, and the conflict of personal and national identities becomes dramatic, and if 
our particular reality we were accidentally born in, does not correspond to our 
preferable physical and spiritual reality, current collective identity can always be 
disposed by a more valid one.  

The thesis also presents the inter-textual analysis of Eric-Emanuel Schmitt’s novel and 
Homer’s Odyssey.  

Keywords: Nation, nationalism, national identity, personal identity, “native land”.  
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