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Wczoraj w jednym z mieszkań w Wahlheim znaleziono ciało 22-letniego Wertera. Z opinii
biegłych wynika, że zgon nastąpił w wyniku samobójczego strzału w głowę. Powodem działania
mężczyzny stał się prawdopodobnie obłęd spowodowany niespełnieniem w miłości.

Zdjęcie Wertera z prywatnego archiwum Wilhelma- przyjaciela mężczyzny

Pistolet i listy- główne dowody w sprawie
Ciało Wertera znalazł jego służący. Na miejscu zbrodni policja zabezpieczyła ważne dowody
dotyczące śledztwa. Obok krzesła, przy którym leżały zwłoki znaleziono pistolet. Dochodzenie
znacząco ułatwiają listy zmarłego pozostawione na jego biurku. Najnowsze informacje
wykazują, że zawierają one istotne fakty z życiu Wertera.
Motyw działania mężczyzny
Świadkiem w sprawie jest wieloletni przyjaciel zmarłego- Wilhelm, do którego listy te były
adresowane. Jego zeznania w znacznym stopniu pomogły ustalić powód, który doprowadził
Wertera do tak dramatycznego czynu. Zakochał się on w kobiecie poznanej rok temu na balu.
Od początku wiedział, że nie mógł ułożyć sobie z nią życia. Jego uczucia przybrały jednak
wymiar szaleństwa. Jak zeznają także inni świadkowie, mężczyzna popadł w obłęd. Wskazują,
że prawdopodobnie doznał choroby psychicznej. Od jakiegoś czasu jego stan stopniowo się
pogarszał. Jak wiemy z nieoficjalnych źródeł, Werter nie potrafił panować nad własnymi
emocjami. Zachowywał się nieracjonalnie. Nie mógł poradzić sobie z sytuacją, w jakiej się
znalazł. Nadmierna uczuciowość i desperacja skłoniły go do odebrania sobie życia.
Specjalista psycholog Anna Domańska potwierdza, że w skrajnych przypadkach możliwa jest
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samobójcza śmierć z powodu nieszczęśliwej miłości:
-Człowiek traci zdolność do realnej oceny rzeczywistości. Patrzy poprzez pryzmat własnych
uczuć i emocji. Niespełnienie budzi poczucie braku sensu egzystencji, co w efekcie może
prowadzić do tragicznego finału. – wyjaśnia.
Lotta jako obiekt uczuć Wertera
Zgodnie z decyzją policji przesłuchana zostanie także Lotta, którą Werter obdarzył tak silnym
uczuciem. Po przedstawieniu jej zdarzeń, jakie miały miejsce, kobieta doznała szoku. Policja
nie była w stanie uzyskać od niej żadnych informacji. Nie wiadomo, czy darzyła mężczyznę
uczuciem. Być może był dla niej tylko przyjacielem, lecz nie można wykluczyć, że ona również
kochała Wertera, a na drodze ku ich szczęściu stały jedynie normy społeczne i obyczajowe.
Samobójstwo czy zabójstwo?
Podejrzenia budzi przede wszystkim narzędzie zbrodni. Na pistolecie, który znaleziono w
pokoju zmarłego są odciski palców Alberta- męża Lotty. Miał on motyw, by zabić Wertera.
22-latek często pojawiał się w jego domu i Albert bez trudu domyślał się, że kobieta nie była mu
obojętna. Czy jednak osoba tak opanowana i poważna byłaby zdolna do takiego czynu?
Świadkowie twierdzą, że zdecydowanie nie. Dodatkowo mężczyzna ma alibi na cały wieczór,
podczas którego doszło do tego zdarzenia. Przyznaje jednak, że pożyczał pistolet Werterowi.
Szczegółowe dochodzenie ostatecznie nie wykazało jednak możliwości udziału w zbrodni osób
trzecich.

Karolina Panas i Patrycja Wilk

z kl.2a
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