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Analiza dramaturgiczna filmu „Czarny łabędź”, reż. Darren Aronofsky  

 

 Film rozpoczyna się motywem muzycznym z „Jeziora łabędziego” Piotra 

Czajkowskiego. Widzimy ciemną scenę, na której oświetlona jest baletnica. Reżyser skupia 

się na stopach tancerki, tworząc niesamowite wrażenie, jakby nogi były osobnym bytem. 

W kolejnym ujęciu kamera podąża za tajemniczym mężczyzną zbliżającym się do tańczącej 

kobiety. Kamera zaczyna wirować, a mężczyzna przemienia się w Złego Ducha, który wciąga 

baletnicę w danse macabre. Dziewczyna uwalnia się ze szponów zjawy, pozostając sama 

w kadrze, który stopniowo się zaciemnia, aż w końcu całkowicie wygasa. 

 W drugiej sekwencji widzimy leżącą w łóżku uśmiechniętą tę samą aktorkę (Natalie 

Portman) ze spektaklu. Operator znów robi zbliżenie na stopy tancerki, tym razem bose, a nie 

w baletkach. Kolejna scena rozgrywa się na korytarzu, będącym miejscem codziennej, 

porannej gimnastyki baletnicy, która mówi, że to, co wcześniej widzieliśmy, było jej snem, 

gdzie tańczyła prolog Białego Łabędzia. Bohaterka wypowiada słowa do matki, która jej nie 

słucha. Następna scena dzieje się w kuchni, w której protagonistka rozmawia z mamą, 

zajadając przyrządzone przez nią śniadanie. Matka w pewnej chwili zauważa ranę na łopatce 

córki. Po obejrzeniu zadrapania w lustrze, kobieta przytula córkę i pyta czy ma z nią pójść na 

trening. Ostatnie ujęcie zatrzymuje się na gniewnym wyrazie twarzy matki. Sekwencja się 

ucina. 

 Kolejnym miejscem akcji jest metro. Widzimy zaniepokojoną bohaterkę, która 

obserwuje jakąś kobietę. Wydaje się jakby kogoś jej przypominała. Bohaterka wychodzi ze 

stacji metra, idzie ulicą i zatrzymuje wzrok na dwóch plakatach „Zimowe klasyki w nowym 

stylu – nowy sezon”. Dzięki subiektywizacji i umieszczeniu kamery „na ramieniu” 

protagonistki, dostrzegamy identyczne billboardy, na których znajduje się jakaś baletnica. 

Podwójny plakat to zapowiedź rywalizacji, którą bohaterka będzie musiała stoczyć ze swoim 

alter ego.  Postać grana przez Natalie Portman wchodzi do swojej szkoły baletowej. Siedzi 

w charakteryzatorni z innymi tancerkami. W tle nadal słyszymy ten sam motyw muzyczny 

i rozmowę dwóch baletnic na temat powrotu tajemniczej Beth. Kiedy bohaterka słyszy 

pejoratywne wypowiedzi na temat Beth, włącza się do rozmowy. W pewnym momencie 

wbiega do pomieszczenia nowa baletnica z San Francisco. To ją obserwowała w metrze nasza 

bohaterka.  



 Kolejna sekwencja zaczyna się od przerabiania butów baletowych. W tle słychać 

energiczną grę na pianinie. Po raz kolejny reżyser stosuje zbliżenia na stopy baleriny, a zaraz 

nie na jedną, a kilka par stóp tańczących na sali treningowej. Po raz pierwszy słyszmy imię 

naszej bohaterki, kiedy nauczycielka chwali Ninę za wykonywane ćwiczenie. W tle pojawia 

się mężczyzna, również nauczyciel tańca. Muzyka z tego powodu zostaje nagle przerwana. 

Widzimy osłupiały wzrok Niny skierowany w stronę mężczyzny, który przejmuje rolę 

prowadzącego zajęcia. Oznajmia, że inauguracja sezonu baletowego rozpocznie się od 

„Jeziora łabędziego”, ale w innym wydaniu i z tego powodu ogłasza nabór do roli Królowej 

Łabędzi, będącej połączeniem białego i czarnego łabędzia. Nina ma przyjść na próbę do 

studia głównego o godzinie siedemnastej.  

 Następna sekwencja prezentuje wyciszającą się na korytarzu szkoły Ninę, która po 

chwili słyszy trzaskanie lustra i przekleństwa. Z garderoby wychodzi rozwścieczona Beth 

i udaje się do wyjścia. Zaciekawiona Nina wchodzi do tego pomieszczenia, widać na jej 

twarzy zachwyt. Porywa szminkę dawnej diwy i wychodzi.  

 Znowu widzimy kamerę w ruchu podążającą za tańczącą na sali treningowej 

bohaterką. Kiedy baletnica kończy solówkę, nauczyciel oznajmia, że szuka nie tylko białego 

łabędzia, ale i czarnego, dlatego ma zaprezentować mroczniejszą wersję siebie. Wśród wielu 

piruetów i krążącej ze wzrokiem tancerki kamery, słychać okrzyki nauczyciela, mające wybyć 

z Niny ciemną stronę. W pewnym momencie do sali wpada wcześniej spotkana nowa 

tancerka – Lily - która wytrąca Ninę z rytmu. Na twarzy protagonistki pojawia się ogromne 

rozczarowanie. Scena kończąca ma miejsce w toalecie, gdzie prawdopodobnie - bo widzimy 

tylko stopy bohaterki i kabinę - Nina wymiotuje. 

 Tancerka wraca do domu po treningu, nie odbiera telefonu od dzwoniącej mamy 

i widzi zbliżającą się z daleka postać. Po stukotach rozpoznaje, że to kobieta. Kiedy się mijają 

Nina widzi w tej kobiecie swoją, szyderczo wykrzywioną twarz. Znowu słyszymy sygnał 

komórkowy, ale Nina już wchodzi do domu. Jest zrozpaczona, wybucha płaczem i rzuca się 

w objęcia matki. Kolejna scena pokazuje Ninę będącą przed lustrem. W tle dochodzi głos 

matki rozmawiającej przez telefon. Nina słyszy jak matka wychwala Beth i mówi, że to 

nierealne, aby inne dziewczyny potrafiły tak jak ona zachwycić publiczność. Nina zaczyna 

kręcić się bardzo szybko, aż wreszcie słychać głośny chrzęst. Nina ściąga buta i spogląda na 

swój złamany paznokieć. Kolejna scena dzieje się w sypialni bohaterki, gdzie matka opatruje 

jej palec. Potem matka utula Ninę do snu i puszcza jej na dobranoc pozytywkę. Traktuje ją jak 

małą dziewczynkę, nazywając zdrobniale i głaszcząc po głowie. Obraz staje się czarny. 



 Nina znów jedzie metrem. Kamera znajduje się „na jej ramieniu”. W szybie odbija się 

jej postać malująca usta pomadką Beth. Kolejna scena ma miejsce na korytarzu szkoły 

baletowej. Widzimy Ninę w rozpuszczonych, a nie tak jak wcześniej spiętych włosach, 

czekającą na nauczyciela. Wchodzą do jego gabinetu. Teraz możemy dostrzec czerwień jej 

ust. Mężczyzna prowokuje Ninę. Chce żeby przestała być grzeczną dziewczynką i wyzbyła 

się samodyscypliny. Nagle całuje ją, słychać niewyraźne głosy (najprawdopodobniej mętlik 

w głowie Niny) i Nina go gryzie w wargę. Oniemiała swoim zachowaniem wybiega 

z gabinetu. W tle słychać niepokojącą muzykę. Cięcie. Ta sama słyszalna melodia. Widzimy 

dziki wzrok spoglądającej na inną baletnicę, Niny. Po chwili przebiega inna tancerka 

z wiadomością, że została wywieszona lista obsadzonych ról do spektaklu. Nina gratuluje 

Veronice otrzymania głównej roli. Veronica po zobaczeniu wykazu przyjętych cofa się do 

Niny i pyta ją, czy sobie z niej kpi, i odchodzi. Skonfundowana Nina idzie zerknąć na listę 

i widzi swoje nazwisko widniejące przy głównej roli, Królowej Łabędzi. Zszokowana 

bohaterka przyjmuje od pozostałych gratulacje i idzie do kabiny toaletowej, z której wykonuje 

telefon do mamy, żeby pochwalić się swoim sukcesem. Obie kobiety są bardzo wylewne 

i szczęśliwe. Po skończonej rozmowie, Nina wychodzi z kabiny i widzi napisane czerwoną 

szminką na lustrze słowo „dziwka”. Zrozpaczona zaczyna energicznie rozmazywać napis.  

 Po powrocie do domu, Nina nie zastaje matki. Przez moment zauważa „ożywiony” 

rysunek. Wchodzi do łazienki i przegląda się w lustrze. W tle słychać, że mama wróciła do 

mieszkania. Niny łopatka krwawi. Po wyjściu z łazienki udaje się do kuchni, gdzie czeka na 

nią niespodzianka. Mama kupiła dla niej w nagrodę tort, lecz Nina ma ściśnięty żołądek i nie 

może nic przełknąć. Zezłoszczona matka chce wyrzucić ciasto do śmieci, ale córka ją 

powstrzymuje. Ostatecznie próbuje tortu z palca mamy. 

 Kolejna sekwencja znowu dzieje się na sali treningowej, gdzie Nina ćwiczy rolę 

białego, a zwłaszcza czarnego łabędzia. Podczas przerwy Nina obserwuje tańczącą w innej 

sali Lily. Zazdrości jej swobody i luzu. Nina dostaje miejsce w garderobie obok Beth. Jest 

bardzo szczęśliwa. 

 Następnie przenosimy się na bankiet z okazji odejścia na emeryturę Beth oraz 

przejęcia jej roli przez Ninę. Podczas przemowy nauczyciela, Nina zauważa ranę na swoim 

palcu. W międzyczasie z kadru znika zdeprymowana Beth i słychać krótki śmiech Lily. Nina 

myjąc ręce, nie może domyć krwi na palcu, zaczyna ciągnąć skórkę, aż zrywa skórę z całej 

długości palca. Po chwili widzimy, że to był tylko fantazmat. Do łazienki wchodzi Lily, 

z którą widzi się po raz pierwszy twarzą w twarz. Lily ściąga spod sukienki majtki, co 

ewidentnie krępuje i zawstydza Ninę. W następnej scenie widzimy pomnik Złego Ducha, 



którego widziała we śnie Nina. W tle słychać muzykę z „Jeziora łabędziego”. Nina obchodzi 

posąg dookoła, jest zafascynowana. Nagle pojawia się za jej plecami pijana Beth, która 

zaczyna obrażać Ninę i pytać, co zrobiła, że dostała tę rolę. Akcja przenosi się do apartamentu 

nauczyciela, który pyta Ninę o sprawy seksualne, a za zadanie domowe każe jej, aby się 

„podotykała”. Nina wraca do domu. Rozmawia z mamą, która pomaga się jej rozebrać. Matka 

znów zauważa zadrapania na łopatce córki i zabiera ją do łazienki, gdzie zdenerwowana 

zaczyna skracać jej paznokcie.  

 Kolejnego dnia, Nina budzi się w swoim różowym pokoju. Zaczyna zaspokajać się 

seksualnie palcami. Nagle zauważa, że jej matka siedzi zaspana na fotelu i speszona, 

natychmiast przestaje, chowając się pod kołdrą. Następnie przenosimy się na salę treningową, 

gdzie dowiadujemy się o wypadku Beth. Nina udaje się w odwiedziny do szpitala, gdzie leży 

Beth. Po zobaczeniu obrażeń nóg, jakich doznała Beth po potrąceniu przez samochód, Nina 

wybiega przerażona ze szpitala. Przenosimy się do mieszkania Niny, a konkretniej do zsypu 

na śmieci, skąd bohaterka bierze ze sobą do pokoju metalową rurę, która ma posłużyć jej, 

jako przedmiot do zablokowania drzwi od sypialni na wypadek, gdyby matka chciała 

nieświadomie przeszkodzić jej w zaspokajaniu potrzeb seksualnych. Ostatnie ujęcie pokazuje 

leżącą w łóżku, podekscytowaną Ninę.  

 Następny dzień. Domyślamy się, że Nina poprzedniej nocy zrobiła to, co planowała. 

Widzimy ją na sali treningowej w rozpuszczonych włosach. Fizjoterapeutka pomaga jej się 

także rozluźnić. Wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze do przemiany bohaterki. Nina 

zaczyna tańczyć, ale znów nauczyciel nie jest z niej zadowolony. Kiedy ma ją skrytykować, 

nagle gaśnie światło. Lampy ponownie się zapalają. Mężczyzna każe reszcie tancerzy opuścić 

salę, z wyjątkiem Niny. Zaczyna ją znów prowokować, ale ona nie potrafi się przemóc. 

Dotyka ją, całuje. Wygląda to jak molestowanie, bo ona nie chce się otworzyć na niego i na 

swoją rolę. Zrezygnowana siada na podłodze i szlocha. Na drugim planie, pojawia się 

rozmazana postać. Z daleka dla widza jak i dla Niny wygląda jak jej sobowtór. Po wyjściu 

z cienia okazuje się, że to Lily, która częstuje bohaterkę papierosem na znak zaufania. Kiedy 

Lily mówi Ninie, że ta leci na nauczyciela, Nina wstaje i wychodzi obrażona z sali. Kolejna 

scena ma miejsce w łazience, w wannie, gdzie bohaterka znów sprawia przyjemność swojemu 

ciału, by po chwili zanurzyć się w wodzie z zamkniętymi oczami. Nagle na lustrze wody 

pojawia się kapiąca krew i szydercza twarz Niny. Po wynurzeniu wyimaginowane obrazy 

znikają, ale palec Niny krwawi, a rana na łopatce się rozrasta i swędzi.  

 Powrót na salę ćwiczeń. Nauczyciel jest zły na Ninę, że wcześniejszego dnia płakała. 

Nina ma pretensje do Lily, że ta powiedziała o tym mężczyźnie. W metrze, w bardzo 



specyficzny i ostentacyjny sposób starszy mężczyzna daje sygnały Ninie, że mu się podoba. 

Kolejna scena ma miejsce na korytarzu jej mieszkania, gdzie wraz z matką pielęgnuje 

balerinki. Dochodzi między nimi do spięcia, ale w kulminacyjnym momencie dzwoni 

dzwonek do drzwi. Okazuje się, że po Ninę przyszła Lily, która wyciągnęła ją na miasto. 

Dziewczyny wspólnie piją i biorą tabletki, dzięki którym rozluźniają się i zaczynają bawić na 

parkiecie. Obraz jest, co chwilę przerywany i miga czerwono-zielonymi neonami. 

Obserwujemy kontrastującą - z pozostałą, stonowaną częścią filmu - scenę, przypominającą 

wizje narkotyczne albo marzenie senne. Świat Niny zaczyna się diametralnie zmieniać. Jej 

życie nabiera barw. Wracając taksówką do domu, Lily podrywa Ninę. Gdy przekraczają próg 

mieszkania Niny, jej matka jest zła na córkę, zaczyna na nią krzyczeć i uderza ją. Nina ucieka 

do swojego pokoju i rygluje drzwi, wcześniej przyniesioną rurą. Matka nie dostrzega Lily, 

tylko my, widzowie ją widzimy i Nina. Oznacza to, że Lily stała się alter ego Niny, jej złą, 

wewnętrzną stroną. Podczas gdy Lily sprawia językiem przyjemność seksualną Ninie, ta 

przerażona dostrzega w niej swoje odbicie, które bierze różową poduszkę i zakrywa twarz 

Niny, a tym samym kamerę. Tak kończy się sekwencja.  

 Rankiem zdezorientowana Nina budzi się. Wybiega szybko z domu, z pretensjami do 

matki, dlaczego ta jej nie obudziła. W Ninie wzmaga się złość, kiedy widzi na sali 

treningowej ćwiczącą zamiast niej, Lily. W trakcie rozmowy między tancerkami 

dowiadujemy się wspólnie z Niną, że seksualna noc spędzona z Lily była tylko urojoną 

fantazją Niny. Przenosimy się znowu do mieszkania Niny, która wyrzuca wszystkie swoje 

pluszowe zabawki do zsypu.  

 Podczas przymiarek po próbie, Nina widzi w lustrze swojego sobowtóra. Dowiaduje 

się też, że Lily będzie jej dublerką, na wszelki wypadek. Coraz intensywniejsze okazują się 

wizje Niny. Decydująca okazuje się, kiedy pożądany nauczyciel przemienia się w Złego 

Ducha i kopuluje z inną tancerką. Przerażona Nina wybiega ze szkoły i spogląda tym razem 

na dwa plakaty z jej wizerunkiem. Atmosfera gęstnieje. Nina pojawia się w szpitalu, żeby 

oddać „pożyczone” od Beth przybory. Ta ją spostrzega i pyta, co tu robi. Nina mówi, że 

chciała być taka doskonała jak Beth. W tym momencie prima balerina bierze pilniczek do 

paznokci i kaleczy sobie nim policzki i twarz, która zamienia się w twarz Niny. Nina ucieka 

do windy, w której wypada jej zakrwawiony pilnik. Nina wraca do domu, w którym 

powracają omamy. Zaczyna zrywać krzyczące do niej rysunki matki. Kiedy zamyka się 

w swoim pokoju, spogląda w lustro i widzi zakrwawione oczy oraz wyrastające z łopatek 

czarne pióra. Łamią jej się nogi, tak jak łabędziowi, upada i ekran robi się czarny. Przemiana 

w czarnego łabędzia nastąpiła. Krótkie ujęcie kręcącej się, zniszczonej pozytywki.  



 Nina budzi się w swoim łóżku. Zdezorientowana nie wie, która jest godzina. Okazuje 

się, że to dzień premiery spektaklu. Nina toczy walkę z matką, która nie chce jej wypuścić 

z pokoju, ponieważ twierdzi, iż jest chora. Ostatecznie dziewczynie udaje się dotrzeć do 

szkoły baletowej. Podczas przygotowań w garderobie, Nina zauważa, że ma złączone błoną 

palce u nóg. Po zapowiedzianych dziesięciu minutach wchodzi na scenę i rozpoczyna występ. 

Kamera raz podąża z Niną, raz oddala się w miejsce publiczności. Mamy wrażenie bycia 

zarówno widzem, jak i uczestnikiem przedstawienia. Obraz znów staje się subiektywny, 

kamera zaczyna się kręcić. Nina widzi siebie w tańczącej obok Lily, dodatkowo słyszy 

szyderczy śmiech. Podczas unoszenia przez partnera, Nina wypada mu z rąk. Widzimy 

ogromne emocje na twarzy Niny, i pierwszy akt spektaklu kończy się przybyciem Złego 

Ducha i opuszczeniem kurtyn.  Nina wchodzi do swojej garderoby, gdzie przygotowuje się do 

jej zastąpienia Lily. Nina szarpie się z konkurentką, która przemienia się w jej sobowtóra. 

Nagle szyja Niny wydłuża się jak u łabędzia, buzuje w niej potężna złość. Chwyta kawałek 

rozbitego lustra i wbija w brzuch Lily. Kamera skupia się na krwisto czerwonych oczach 

Niny, która wychodzi na drugi akt. Widzimy mroczne wcielenie bohaterki. Słyszymy głosy 

i szmery w jej głowie.  Nina przechodzi przemianę w czarnego łabędzie, rosną jej skrzydła 

zamiast rąk, a pióra zaczynają pokrywać całe ciało. Widownia szaleje. Protagonistka wraca do 

przymierzalni i zakrywa rozlewającą się na podłodze plamę krwi ręcznikiem. Myśli, że to 

krew Lily. Lecz nagle, konkurentka puka do jej drzwi. Zszokowana Nina odsłania miejsce 

brudne od krwi i okazuje się, że krew zniknęła. To wszystko znów wymysły fantazji Niny, 

która nie rozróżnia rzeczywistości od wizji. Gdy przebiera się za białego łabędzia, wyciąga ze 

swojego brzucha kawałek rozbitego szkła. W tle słychać rozbrzmiewającą muzykę 

Czajkowskiego. Nina wraca na scenę, aby dokończyć ostatni akt. Jest to moment śmierci 

białego łabędzia wśród owacji i zachwytów. Kamera i Nina znajdują się na podwyższeniu, 

dzięki czemu mamy świadomość, że to występ najwyższych lotów, tragiczne spełnienie 

marzeń Niny. Nina żegna się słowami: „To było doskonałe”, a obraz się maksymalnie 

rozświetla. W tle słychać skandowanie publiczności. Pierwsza scena filmu kończyła się 

zaciemnieniem obrazu, ostatnia zaś rozjaśnieniem.  

  

  

  

  

 

 


