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Apezpikuaren 
prostituten hilerria

38 І Denboraren Makina

Ingalaterra, 1129. Eztebe I.a erre-
geak haren anaia, Henrike Bloisekoa, 
Winchesterreko apezpiku izendatu 

zuen. Horrenbestez, besteak beste, Su-
rrey konderriko Southwark auzunea ha-
ren jurisdikziopean geratu zen. Lehena-
go, Londresko agintariek prostituzioa 
eta haientzat moralki zalantzazkoak 
ziren beste jarduera batzuk Tamesis 
ibaiaz bestaldera mugitzea erabaki zu-
ten, Southwarkera. Horregatik, auzoari 
Liberty esaten zioten, bertaratutakoek 
–eta ez sexu-langileek– ia edozertarako 
askatasuna zutelako.

Southwark ez zen Londresko esku-
mena, ezta Surreyko konderrikoa ere; 
Winchesterreko apezpikuak agintzen 
zuen bertan. Ia gehienetan bezala, ga-
rai hartako Ingalaterran ere, agintari 
moralek prostituzioa kondenatzen zu-
ten eta agintari politikoek, aldiz, na-
barmenki batzuetan, modu sotilagoan 
bestetan, baimendu egiten zuten. Hen-
rikek bi aginteak hartu zituen beregain 
eta, gainera, anaiak pribilegio gehiago 
eman zizkion karguari: besteak bes-
te, zerga gehiago ezarri zizkien South-
warkeko negozioei eta, beraz, prosti-
tutei –Winchester geese esaten zieten, 
Winchesterreko apezpikuaren antza-
rak, alegia–.

Bere antzarei esker aberastu arren, 
haietako bat hiltzen zenean hilerrian –
lur sagaratuan– ehorztea debekatu zuen 

apezpikuak. Gorpuak hobi komun bate-
ra botatzen zituzten. Cross Bones (he-
zur gurutzatuak) zuen izena ofizialki, 
baina herritarrek, eufemismoa erabiliz, 
“emakume ezkongabeen hilerria” esa-
ten zioten. Hobia 1853an itxi zuten, bal-
dintza kaxkarretan eta gorpuz gainezka.

1990eko hamarkadan, metroa za-
baltzeko lanetan, 148 eskeleto aurkitu 
zituzten azaleko geruzetan. Sakontzen 
hasi eta orotara 15.000 gorpu daudela 

kalkulatu zuten: gehienak, haur jaiobe-
rriak, urtebetez azpikoak eta gaixotasun 
benereoak zituzten emakumeak.

Orube horretan bulego-eraikin bat 
egin nahi dute orain, baina hainbat he-
rritarrek, John Constable idazlea buru, 
Friends of Cross Bones taldea sortu dute 
proiektuaren aurka egiteko. Hilerria 
hausnarketarako lorategia izatea nahi 
dute, gizarteak zukutu eta ondoren baz-
tertukoak oroitzeko gunea. 

CroSS boneS HiLerriKo HeSiAn pLAKA oroigArri bAt dAgo, AntZArA bAten irudiA duenA, 
SoutHWArKeKo proStituten omeneZ. HeSiA LoreZ etA meZuZ joSitA dAgo.
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Optogramak, azken argazkiak

1878an Wilhem Kühne (1837-1900) fi-
siologo alemaniarra XVII. mendean sor-
tutako teoria bat frogatzen saiatu zen: 
ikusten duguna begian erregistratuta 
geratzen dela, plaka fotografikoetan be-
zala, eta hiltzen garenean ikusitako az-
ken irudia gordeta geratzen dela. Untxi 
albino bati burua estali zion; gero, hiru 
minutuz leiho batetik begira jarri zuen 

eta lepoa moztu zion. Hainbat produktu 
kimiko erabilita, erretina errebelatu zuen 
eta lehenengo optograma lortu zuen (ez-
kerreko irudi “argigarria”). Gillotinan hil-
tzera kondenatutako gizaki batekin ber-
din egin zuen eta emaitza are ilunagoa 
izan zen. Optografiaren teoriak indarra 
galdu zuen, biktimak aurrez aurre eraso-
tzen dituzten hiltzaileen zorionerako. 


