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1 października 2013r. w lokalu mieszkalnym na ulicy Chopina znaleziono ciało 26-letniego
Wertera. Po wstępnych oględzinach stwierdzono, iż przyczyną zgonu był śmiertelny strzał w
głowę. Organy prowadzące śledztwo nie wykluczają samobójstwa.
Miejsce zbrodni
Około godziny 20:00 ciało zmarłego zostało znalezione przez dozorcę budynku. Po kilkunastu
minutach na miejsce przyjechała policja, która zabezpieczyła teren. Zwłoki znajdowały się obok
biurka w gabinecie. Przy prawej ręce zmarłego leżała broń, z której został oddany strzał. Na
biurku leżał dziennik zawierający historię jego życia, napisaną w formie listów do przyjaciela.
W wyżej wymienionym dzienniku były treści, które potwierdzałyby fakt samobójstwa.

Zdjęcie z prywatnego archiwum najlepszego przyjaciela zmarłego – Wilhelma,
przedstawiające Wertera z ukochaną
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Jaki był powód śmierci mężczyzny?
Lekarze medycyny sądowej po dokładnych badaniach dowiedli, że śmierć nastąpiła w wyniku
strzału w prawą stronę głowy z pistoletu typu Beretta 92, z odległości kilku centymetrów. Opinia
biegłych przemawia za faktem, że Werter zginął w wyniku samobójstwa. Jednak, czy to był
prawdziwy powód śmierci tego młodego człowieka? Po przesłuchaniu świadków cennych
informacji dostarczył przyjaciel nieżyjącego – Wilhelm, do którego były adresowane listy.
Świadek zeznał, że Werter był zakochany bez pamięci w kobiecie, którą poznał na balu. Od
początku tej znajomości wiedział, że nie będzie umiał bez niej żyć, ale ta nie odwzajemniała
jego uczuć i była mężatką. Nieszczęśliwa miłość doprowadziła ofiarę to szaleństwa i nie jest
wykluczone, że popadł w chorobę psychiczną. Jego stan stopniowo się pogarszał. Nie umiał
poradzić sobie z sytuacją, w jakiej się znalazł. Wszyscy świadkowie są pewni, że stan
psychiczny Wertera doprowadził go do odebrania sobie życia.
Lotta jako zabójczyni
Okoliczności sprawy przemawiają za tym, iż sprawczynią śmierci Wertera jest jego ukochana
Lotta. Poinformowana o tragedii przez organy śledcze kobieta nie była zaskoczona. Nie
rozpaczała, przeciwnie zachowywała się tak, jakby ją to w ogóle nie dotknęło. Ponadto Lotta
miała motyw - Werter zagrażał jej małżeństwu, do którego rozbicia Lotta nie chciała dopuścić.
Kochała swojego męża, a Wertera traktowała tylko jak przyjaciela.

Zabójstwo czy samobójstwo?
Sprawa śmierci Wertera jest w toku, nie zostały zbadane wszystkie okoliczności sprawy. Na tym
etapie nie można definitywnie stwierdzić, co było przyczyną zgonu Wertera, czy został zabity
czy było to samobójstwo. Następna osoba, która musi zostać przesłuchana, także w
charakterze podejrzanego, to mąż Lotty – Albert, którego broń wraz z jego odciskami palców
(jak wykazała ekspertyza) została znaleziona na miejscu wypadku. Sprawa komplikuje się
dodatkowo poprzez fakt, iż na broni znajdują się również odciski palców Lotty. Organy
prowadzące dochodzenie nie mogą jednak ujawniać wszystkich okoliczności sprawy, aby nie
utrudniać śledztwa.

Katarzyna Kawalec
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