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Po lesie przechadza się zamyślony Zygfryd, który wybrał się na          

polowanie, aby ukoić swój wewnętrzny ból – młodzieniec marzy o wielkiej miłości. Nagle             

przed jego oczami pojawiają się czarne i białe łabędzie. Zaskoczony Zygfryd już chce             

wymierzyć strzałę w jednego z nich, gdy nagle pojawia się zły czarodziej Rotbart, którego              

postać powoduje, iż łabędzie uciekają. Zlękniony Zygfryd pada na ziemię, a Rotbart odchodzi             

we mgle. Nagle pojawia się królowa łabędzi, Odetta, której piękno budzi Zygfryda z omdlenia.              

Odetta opowiada mu swoją historię. Okazuje się, że jest księżniczką zamienioną w łabędzia.             

Zygfryd zauroczony pięknością ptaka zakochuje się w nim natychmiast, lecz przybywający           

ponownie Rotbart przerywa spotkanie, zabiera Odettę i pozostawia Zygfryda samego ze           

swoimi myślami. Pojawiają się łabędzie, które otaczają zamyślonego młodzieńca przyłączają          

się do nich cztery oraz trzy duże łabędzie, a na końcu pojawia się ich królowa Odetta.                

Rozpoczyna się wspólne adagio, w którym Odetta wyjawia, iż jej towarzyszki to także zaklęte              

łabędzie, które mogą przybrać postać ludzką jedynie o północy. Zaklęcie to może pokonać             

wyłącznie czyste uczucie człowieka, który nigdy jeszcze nie wyznał nikomu miłości. Zygfryd            

ulegając czarowi Odetty przyrzeka jej wieczną wierność i wyzwolenie z łabędziej postaci.            

Liryzmu scenie dodaje taniec czterech oraz trzech łabędzi, który kończy pojawienie się            

Rotbarta. Czarnoksiężnik przepędza zgromadzenie – łabędzie znikają, podobnie jak Zygfryd,          

który pogrążony w myślach udaje się do zamku. 

* 

Do zamku schodzą się goście, odbywa się radosny taniec błaznów. Na sali balowej pojawia się               

Zygfryd, który ma dzisiaj wybrać narzeczoną, ale żadna z panien mu się nie podoba,              

ponieważ wzdycha w myślach do tajemniczej dziewczyny zaklętej w łabędzia. Nagle dźwięki            

trąb oznajmiają przyjazd nieoczekiwanych gości. To Rotbart w ludzkiej postaci i jego córka –              

piękna Odylia, której niezwykłe podobieństwo do Odetty oczarowuje Zygfryda. Zaczyna się           

bal (taniec węgierski, rosyjski, hiszpański) Rotbart każe córce rozkochać w sobie młodzieńca,            

ponieważ, gdy ten wyzna miłość innej, złamie przysięgę wierności (adagio + coda Odetty i              

Zygfryda). Tak też się dzieje – w oknie pojawia się ulotna wizja Odetty i Zygfryd zaczyna                

rozumieć, iż został oszukany. Rotbart wyprowadza córkę, a Zygfryd w rozpaczy opuszcza            

zamek. 

 * 

Na jezioro wypływają czarne i białe łabędzie, dołączają do nich kolejne ptaki. Niespokojne             

łabędzie wypatrują swojej królowej Odetty. Ta wraca zrozpaczona i opowiada towarzyszom o            

utracie ukochanego. Po chwili Zygfryd przybywa jednak nad jezioro i pełen emocji zapewnia             

Odettę o swojej miłości. Zauroczył się Odylią przecież dlatego, że łudząco przypominała            

Odettę. Nagle zrywa się wściekła wichura i rozpętuje burza, a wraz z nimi nadlatuje Rotbart.               

Czarnoksiężnik chce rozdzielić kochanków, więc grozi Zygfrydowi, który zaczyna z nim           

walczyć. Rotbart pada i wraz z jego unicestwieniem Odetta powraca do ludzkiej postaci.             

Kochankowie łączą się już na zawsze, by żyć długo i szczęśliwie 

 


