


er der ikke noget i vejen for at man blandt andre hypoteser 
kunne forestille sig at dette legendariske land kunne have 
befundet sig på dette sted i Afrika, på korstogenes tid. 
Idéen ville uden tvivl have moret Umberto Eco, som sendte 
Baudolino, helten i romanen af samme navn, på jagt efter den 
mytiske kristne konge.

De personer, der krydser den maltesiske sømands vej 
er så uforglemmelige, at man har svært ved at afgøre om 
de er opfundet specielt til denne fortælling eller om de har 
eksisteret i virkeligheden. Uanset hvad, Ferida Schnitzers, 
Afras, Aïdas, Winston Churchills, Tippo Tips, Henry de 
Monfreids og Konstantinos Kava�s’ skæbner, opdigtede eller 
virkelige, vil for altid være uløseligt forbundne for læserne af 
Kongen af Equatoria. De slutter sig, i Ruben Pellejeros streg, 
til persongalleriet i myten om Corto, denne serie af tegnede 
romaner, som alle fortæller noget om vores oprindelse og 
vores fremtid. Det er op til den enkelte om man bare vil �nde 
en afslappende hyggestund i disse historier , eller om man vil 
re�ektere dybere over emnerne. Det er, blandt mange andre 
ting, den form for frihed som historierne om Corto Maltese 
altid giver læseren…

Benoît MOUCHART

MYTEN OM CORTO

Alle, der har fortolket Corto Malteses eventyr, ved at denne 
lykkeridder elsker alle slags historier, både eventyr, fabler 
og historiske beretninger. De fortællinger, der optager ham, 
hører til det særlige sted i menneskehedens erindring, hvor 
legende og virkelighed synes at smelte sammen og dermed 
danner mytens dimension. Er Malta, hans fødeø, måske ikke 
stedet hvor Kalypso lover Odysseus udødelighed, ligesom 
det er stedet, hvor apostlen Paulus led skibbrud inden han 
blev dømt og senere halshugget i Rom? Corto er fortrolig 
med kabbalaen og interesseret i alle mytologier, og han 
går op i at tage historierne alvorligt, fordi de inspirerer ham, 
udover ved deres fantasi, til forskellige tolkninger, som fører 
ham til udforskningen af nye lag af kundskab og bevidsthed, 
kort sagt, af visdom. Uanset hvor hans skridt fører ham 
hen, uanset hvilke landskaber hans blik falder på, ved vores 
�loso�ske eventyrer godt, at de største rejser altid er de indre.

Historien som I skal til at læse skriver sig ind i den tradition, 
der blev påbegyndt af Hugo Pratt. Forfatteren Juan Díaz 
Canales har med vilje ladet handlingen foregå et sted, der 
passer til nye udfoldelser af myten om Corto. Provinsen 
Equatoria, beliggende i det nuværende sydlige Sudan, var 
fra 1870 til 1922 of�cielt en provins i det Osmanniske Rige, 
men reelt tilknyttet Egypten, der på daværende tidspunkt 
selv var under britisk protektorat. Som skueplads for alle 
kolonialismens og slaveriets forehavender synes sådan 
et land kun at have eksisteret med det ene formål at blive 
besøgt af ham, der sætter det at navigere mellem kulturer og 
traditioner højere end alt andet. Og eftersom ingen rigtigt ved 
hvor på jordkloden man skal placere “Johannes Presbyters 

rige*”, 
*Johannes Presbyter kendes også under navet Johannes præst



Ida Treat (1889-1978), amerikansk journalist og palæontolog.

JEG VED 2-3 
TING OM DEM…

Tillad mig at begynde med en vittig bemærkning: kvinder 
er ikke bedre end mænd. Men de er heller ikke værre. For at 
citere Købmanden fra Venedig, hvis man stikker dem, bløder 
de så ikke? Hvis man kilder dem, ler de så ikke? 

Når nu de er i stand til at begære såvel som at afvise, at 
tage fejl såvel som at have ret, at være beundringsværdige 
såvel som ynkværdige, hvorfor ser vi dem så ikke oftere spille 
hovedrollen i historierne? Det er et godt spørgsmål, som 
Rubén Pellejero og jeg selv har forsøgt at besvare med 
Equatoria.

   Aïda er en �ktiv person inspireret af Ida Treat. Hun blev født 
i USA og boede �ere år i Frankrig, hvor hun giftede sig med en 
ledende person i kommunistpartiet (Paul Vaillant-Couturier).

Som journalist for National Geographic, lærte hun Henry 
de Monfreid at kende på Det Røde Hav og viede en lang 
reportage i bladet til hans eventyr. Ligesom sit forbillede 
repræsenterer vores Aïda en generation af foregangskvinder, 
som kæmpede for at nedbryde de barrierer, der forhindrede 
kvinder i at udøve risikofyldte hverv, der indtil da udelukkende 
var forbeholdt mændene.



Ferida Schnitzer er en virkelig person, men samtidig har 
hun en �ktiv dimension. Efter hvad vi ved vendte Emin Pashas 
afrikansk-europæiske datter aldrig tilbage til Afrika. Vores 
beslutning om at lade hende vende tilbage er mest af alt et 
udtryk for poetisk retfærdighed. Af og til giver �ktionen os 
mulighed for at skabe balance i virkelighedens regnskab, som 
i dette tilfælde, hvor Ferida atter dukker op i den historiske 
historie, som datter af en ny tid. Ferida er hverken europæer 
eller afrikaner; hun er borger i en verden, som er på vej videre 
fra en døende, kolonial epoke. Hun er ikke alene, men i selskab 
med en anden kvinde, søster Lise, som repræsenterer den 
mest generøse side af denne epoke med dens grådighed og 
udplyndring. Hvis de vestlige imperier kan siges hyklerisk at 
have udnyttet deres såkaldte civilisatoriske mission, så er 
Lise symbolet på en etisk vision. Denne vision, som det 
meste af tiden blev ført ud i praksis med religionen for øje, 
gav næring til medmenneskelige initiativer, som rakte ud over 
det religiøse formål. Sådan forholdt det sig, da Livingstone 
tog standpunkt mod slaveriet, og da Robert Casements 
indsendte kritiske rapporter om folkemordet i Congo under 
Leopold II.

Men hvis vi skulle fremhæve en person i Equatoria, er det 
Afra, kvinden, som modsætter sig det på én gang 
generiske og hånlige navn, som man trækker ned over hovedet 
på hende, den unge slavinde, der er klog nok til at forstå at 
det navn betyder at man nægter hende hendes rettigheder. 

Hun ved at hendes frihed som individ er hævet over køn og 
race. Fra starten af kæmper hun for at gøre sig fri af enhver 
form for slaveri og hun tager skæbnen i egen hånd for at kunne 
vende hjem og få sit navn, og derigennem sin identitet igen. 
Det er undervejs i den kamp at Corto dukker op. Han alene har 
måske den følsomhed, der skal til for at fornemme, at tiderne 
har ændret sig, og at en ny æra er begyndt, hvor individet, 
uafhængigt af sit køn og sin race, fødes og skal leve frit.
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Tippo Tip (Hamed ben Mohammed el Marjebi, 
1837-1905), ca. 1890.






