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Dagny Juel - Madonna Muncha? 
 
... Munch, choć niekiedy zaprzeczał tej jeszcze za jego życia upowszechnionej wykładni 
swego dzieła, potwierdził, że wyobrażona na nim postać wykazuje zdecydowane 
podobieństwo do Dagny. Na życzenie jej i jej ojca zgodził się nawet to i inne poświęcone jej 
dzieła usunąć z wystawy w Krystianii (Oslo). Z czasem wyznał ponadto: „Namalowałem 
kilka wizerunków tych ludzi, między innymi jeden, który nazwałem ‘Zazdrość’ […]. Ta 
buduarowa historia zaprzepaściła wiele mych planów.” Metamorfozy Dagny i Stacha 
wypełniają świat obrazowy Muncha jako wcielenia dramatu psychicznego – konsekwencji 
życia w miłosnym trójkącie. Norweski malarz i Dagny znali go zresztą z autopsji, jeszcze z 
czasów cyganerii Krystianii. Z drzeworytem Muncha W męskim mózgu (1897), wyrażającym 
cierpienia namiętności, koresponduje zresztą fragment powieści Przybyszewskiego Homo 
sapiens – Po drodze (1901, pierwotnie Über Bord (1896)) – opis momentu zagnieżdżania się 
kobiety w umyśle mężczyzny.  
Munch, Dagny i Stachu należeli do najbardziej rozpoznawalnych postaci berlińskiego kręgu 
skupionego w tawernie Pod czarnym prosiakiem (Zum schwarzen Ferkel), częściowo 
tożsamego z cyganerią z podberlińskiej miejscowości Friedrichshagen. Stachu uchodził tam 
za „bodaj najbardziej uprawnionego króla cyganerii”, „ostatniej cyganerii w wielkim stylu”. 
Znany krytyk artystyczny tamtych czasów, Julius Meier-Graefe wspominał jego „głowę 
słowiańskiego Chrystusa, którego można by sobie wyobrazić na krzyżu” i stwierdził: „Stachu 
otworzył nam drzwi. [...]. [Jego] sposób życia nie pokrywał się z powszechnym rozumieniem 
pojęcia cyganerii. Jak na to nie dość flirtował. Jego zdegenerowanie przerastało [zaś] paryską 
i berlińską normę. My, pozostali, czyniliśmy, co mogliśmy, jednak nasze najdziksze ekscesy 
przy jego były zaledwie chłopięcymi wybrykami”. On – „wampirycznie blady Stachu” 
uchodził wśród niemieckojęzycznych pisarzy przełomu wieków za „najbardziej 
dekadenckiego z dekadentów”. Sam Munch podkreślał jego rolę jako „duszy planowanego z 
rozmachem, lecz, niestety, przedwcześnie zamarłego czasopisma Pan”. Ten znamienny 
polsko-grecki tytuł zainspirować miała Dagny: „[…] Nowe przedsięwzięcie miało nazywać 
się Pan, gdyż w nim zdawała się skupiać tajemnicza, demoniczna prasiła starego pogańskiego 
boga natury i sztuki. Sprytna Norweżka wynalazła to słowo, a miała przy tym na myśli swego 
polskiego małżonka i polskie znaczenie tego słowa. Zarazem jednak słowo to było zgrabnym 
hołdem dla Bierbauma, w którego wierszach stary Pan odgrywał tak wielką rolę […].” 
W nekrologu dla dawnego przyjaciela Munch entuzjastycznie opisywał jeszcze słynne 
„szopenady“ Stacha. Inni uczestnicy tawernianego „świntuszenia“ pozostawali pod nie 
mniejszym wrażeniem jego charyzmatycznej gry. Jeden z nich, Max Dauthendey, pisał: 
„Ospałe zwykle pianino stawało się piekłem, które on otwierał swymi dziko dotykającymi go 
dłońmi. Tony wyżerały nieustannie ład i wszelkie prawa z umysłów słuchaczy, a dźwięki, 
ludzie i czas stawały się chaosem. Wszelkie życie traciło swój kształt i sens. W tonach tych 
zdawały się iskrzyć tylko zapadanie się wszelkiego życia i radość zniszczenia…”. Sam Stachu 
właśnie muzykę, a nie literaturę uznawał za swą pasję. Stąd zapewne i narodziny 
pokrewieństwa dusz między nim a Duchą, jak pieszczotliwie określał Dagny. 9 marca 1893 
roku, gdy Munch wprowadził ją w krąg cyganerii z Czarnego Prosiaka była już bowiem 
absolwentką konserwatorium i namiętną interpretatorką dzieł Beethovena. „Współistnienie 
Stacha i Duchy […] było  improwizacją opartą na autorytarnych zasadach”.  Jego sataniczna 
gra i jej taniec à la Salome należały do legend tamtych czasów. Jako „dwójjednia” uchodzili 
za realizację mitu androgynicznej miłości, który w swych utworach propagował 
Przybyszewski. Zgodnie z rozpowszechnioną anegdotą, zjednoczonych w tańcu ukazał ich w 
swej rzeźbie Walc Gustav Vigeland. W rzeczywistości jednak w czasie powstania dzieła 



jeszcze najpewniej ich nie znał. Już później stworzył popiersie Stacha i dwa inne, 
wyobrażające Dagny i Muncha. Te ostatnie, jeśli wierzyć ówczesnym plotkom, zniszczyć 
miał w napadzie zazdrości, jako jeszcze jeden z tych, którzy ulegli nieprzepartemu urokowi 
żony Przybyszewskiego. Słynną parę uwieczniło wielu artystów, wśród nich Julia Wolfthorn, 
Fidus, Anna Costenoble i polscy malarze - Stanisław Wyspiański czy Wojciech Weiss. Ducha 
i Stachu „jako outsiderzy wśród outsiderów”, stali się też bohaterami niezliczonych 
wspomnień, wierszy, powieści i dramatów, by wspomnieć tylko najsłynniejsze z nich – 
Inferno Strindberga.  
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