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 Najnowszy film Gavina Hooda wzbudzał kontrowersje od momentu ukazania się 

zapowiedzi. Trailery sugerowały, że Gra Endera, oparta na powieści Orsona Scotta Carda pod 

tym samym tytułem, jest raczej luźnym nawiązaniem do powieściowego oryginału niż jego 

ekranizacją. Można powiedzieć, że ziściły się wszelkie przewidywania na ten temat.  

 Ziemia została najechana przez kosmitów, zwanych formidami. Udało się odeprzeć ich 

atak, ale ludzie wciąż spodziewają się zagrożenia. Dlatego szkolą dzieci i młodzież, aby były 

dowódcami w przyszłych bitwach. Dlaczego dorośli nie mogą poprowadzić żołnierzy do 

walki? Ponieważ myślą wolno i sztampowo, natomiast dzieci nie boją się podejmować ryzyka 

i działać niekonwencjonalnie.  

 Ender (Asa Butterfield), trzecie dziecko w rodzinie, szkoli się na takiego dowódcę. 

Jest oceniany jako znakomity taktyk i ponadprzeciętnie inteligentny chłopak. Zarówno jego 

starszy brat Peter (Jimmy „Jax” Pinchak), jak i siostra Valentine (Abigail Breslin) brali udział 

w takim szkoleniu, jednak nie spełnili warunków osobowościowych do dalszego treningu. 

Natomiast Ender nie jest brutalny jak brat, ale i nie jest przewrażliwiony niczym siostra. Jego 

charakter jest zrównoważony, potrafi przyjmować godnie wygrane i porażki. 

 To ostatnie powoduje, że zostaje oddelegowany do szkoły dowódców, do której trafia 

śmietanka najlepiej wykształconej młodzieży. Stamtąd już prosta droga do przewodzenia w 

prawdziwych bitwach. Ender przechodzi tam prawdziwą szkołę życia. I choć pokazuje 

niekonwencjonalne zachowania i myślenie, które często drażni przełożonych, zdradza też 

niespotykaną inteligencję i ciekawość świata. Dzięki temu pnie się do góry w hierarchii, choć 

wśród rówieśników nie wzbudza szacunku, nawet wtedy, gdy wygrywa dla całej drużyny 

ćwiczenia terenowe. Dla Endera jednak życie jest grą i podchodzi do niego taktycznie. 

Rozgrywa swoje partie, przewidując kroki przeciwnika.  

 W filmie występują w znacznej mierze młodzi aktorzy. Asa Butterfield jest znany 

m.in. z filmu  Hugo i jego wynalazek (reż. Martin Scorsese, 2011), za rolę w którym był 

nominowany m.in. do Critics’ Choice. Grał także w Chłopcu w pasiastej piżamie i za tę rolę 

także był nominowany, tym razem do nagrody BIFA. Jego résumé jest oczywiście dłuższe i 

aktor zapowiada się na gwiazdę młodego pokolenia. W roli dowódcy, pułkownika Graffa, 

wystąpił Harrison Ford, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych aktorów, który 

ugruntował swoją pozycję w filmowym świecie rolami w takich produkcjach jak trylogia 

Gwiezdnych wojen, seria o przygodach Indiany Jonesa, Łowca androidów, Ścigany i wielu, 



wielu innych. Na ekranie pojawił się również Ben Kingsley jako Mazer Rackham, zwycięzca 

poprzedniej wojny, nauczyciel w szkole dowódców. Aktorskie dokonania Kingsleya są równie 

obfite jak Forda. Ostatnio wcielił się w rolę Mandaryna w Iron Manie 3, wcześniej można go 

było zobaczyć m.in. w Wyspie Tajemnic, Księciu Persji: Piaskach czasu czy Hugonie i jego 

wynalazku. 

 Mimo tych gwiazd ekranizacja Gry Endera, która mogła być wielkim hitem, okazała 

się niezbyt udana. Składam to na karb poczynionych skrótów, które odbierają historii sens i 

przekaz. Z perspektywy osoby, która nie czytała książki, nie dopatrzyłam się w filmie 

żadnego przekazu.  

Kinga Stanaszek-Bryc 

 

Tytuł filmu: Gra Endera 

Tytuł oryginału: Ender’s Game 

Rok produkcji: 2013 

Reżyseria: Gavin Hood 

Obsada: Asa Butterfield, Harrison Ford, Ben Kingsley 


