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Seful

ine este Tommy Shelby? Asta e una din marile intrebiri din
Peaky Blinders.

Pentru un actor, este un personaj extrem de feftil. Faptu c;
acest om a fost {ormat de experienle e sale din Primul Razboi

Mondial a reprezentat tema de bazS a serialului. Generatia
sa - mul1i dintre acei b5ieli, precum fraJii iui, Arthur 9i John 9i
prietenul lui Danny Whizz-Bang (Samue Edward-Cook) au

rners intr un rizboi groaznic 9i, atunci c6nd s-au intors, erau
complet schimbali. Experienlele conf ictului au cTeat o dualitate
in Tommy pe care o vedem de la prima sa aparifie, de la inceputu
sezonului int6i: este evident foarte inteligent; este un soldat



decorat, deci a fost curajos; dar este r;nit din punct de vedere
afectiv, suferJ de ceea ce atunci se numea 9oc, dar acum este
cunoscut ca sindromul de stres post-traumatic. Era atAt de mult
materialin care si intri este un rol pretios, un adev6rat regal.

Pentru a mi pregiti pentru ro1, am ficut multe cercetbri
despre impactul stresului post-traumatic asupra soldalilor din
Primul REzboi Mondial-am cititfoarte mult. Asa cum toati lumea
gtie, soldalii care se reintorceau din acele orori nu primeau prea
mult ajutor sau sprijin. Birbalii care sufereau de goc erau uneori
priviti drept nigte lagi; nu exista terapie, nimeni nu inlelegea
deteriorarea prin care trecuser6 si erau pur 9i simplu aruncali
inapoi in soc;etate, spunAndu li se s6 isi vadd de via]d. E terifiant
sJ ne g6ndim la asta acum, dar, a9a cum gtim, ororile rizboiuluice
existau atunci existi si acum, degi lucrurile pe care le-au tr5it cei
precum Tommy Shelby nici micar nu le-a; putea conceptualiza
astizi. A fost foarte stimulant si prelucrez toate aceste lucruri in
oe'so'raj, s. le a"neslec s. sa c.eez ceva proaspat.

in aceasti perioadi interbelic;, Tommy Shelby are pafte
de o cdlitorie incredibili, ridicAndu,se dintr-o familie a clasei

muncitoare, devenind un gangster ambilios, inainte de a deveni
Ofiler al lmperiului Britanic, Tommy Shelby OBE si deputat
laburist pentru Birmingham. Dar aceastd cale, la fel ca enroliile si

ideile sale de pe parcurs, au fost toate formate de PrimuL Rizboi
Mondial. Cred ci i-a dezvoltat un dispreJ enorm fald de instituliile
de conducere, fald de autoritSli 9i aristocralie, fali de ofiteri si

cavalerie 9i chiar faJb de religie. De asemenea a indepdrtat orice
frici de moarte pe care ar {i putut-o avea inainte de conflict -
sau cel pulin acea team; pe care o au oamenii normali. Cred
c; atitudinea lui de dup5 rdzboi, combinatJ cu un stil aparte,
plin de resurse 9i inteligenfi, l-au transformat intr,o sSgeatd, in
ceea ce privegte capitalismul 9i ambilia. Cred ci este complet
neinfricat. Asta il face un strateg incredibil 9i un inamic periculos.
Cred ci starea lui e descrisS de: ,,O sd iau totul acum, rapid,
pentru cd nu imi e teamd sJ mor. Si dacd mor m6ine, nu e nicio
problemS, dar at6t timp cat sunt inc; in via!; o s; iau totul".
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Mai t6rziu, pe mdsur; ce se face trecerea de la sezonul patru la

sezonul cinci, cercul lui Tommy devine inchis in ceea ce priveste
valorile pe care le avea de t6nir Exist5 indicii: avea anumite valori
socialiste 9i probabil era membru al partidului comunist, Cred
cd aceste valori, in ciuda eforturilor sale, revin la via!5. Nimeni
nu poate nega faptul ci, de multe ori, lucrurile in care a fost
implicat 9i felul in care s-a ocupat de lucruri * violenlele, crimele

- au fost oribile, dar existd 9i valori pozitive ce au fost latente. Pe

mSsurd ce povestea lui progreseazd (infiinleaz; fundalia Shelby

9i devine membru al Parlamentului), cred cd aceste valori ies din
nou la lumini.

RSzboiul afecteazS chiar 9i modul in care reacfioneaz; ca tat;,
mai t6rziu. Are legdturd cu experientele lui antebeJice 9i cu felul
in care ardta lumea inainte ca el sd vadi moarte, distrugere 9i

toat; inutilitatea rizboiului. Cred cE e vorba de faptul cd doregte
sJ pdstreze inocenta copiilor, lucru pe care il experimentbm cu

tolii in calitate de pdrinli, dar pentru Tommy, din cauza lucruri or
prin care a trecut, totul este exacerbat. Iar din cauza lumiiin care

activeazd, copiii lui sunt o !int;. Mereu. Are chestia asta in care

i9i iubegte copiii, vrea sd ii creascd 9i si ii ducd cu grij; pan;
la maturitate, dar pe de altd parte, atunci c6nd egti o persoane

precum Tommy Shelby, copili itl vor fi mereu in vizor Este pur 9i

simplu o stare permanentd de anxietate pentru el.

Din relaliile pe care le are putem observa 9i momentele lui

luminoase. C6nd o intAlnegte pe Grace Burgess in primul sezon,

se inmoaie niJel. Dar apoi aflSm ci ea lucreazi impotriva lui ca

agent subr acoperire al poliliei, pentru inspectorul-9ef Chester

Campbell. Aceastd trddare il trage inapoi. Atunci c6nd, mai

t6rziu, se impacd 9i se cdsStoresc, vedem o noud imblAnzire, dar

remarc5m acelagi lucru de-a lungul relaliilor lui cu familia Shelby.

Degi relalia cu familia extinsd este complexi 9i foarte incircat5,
plin6 de tensiuni - a9a cum e cu Arthur, Polly 9l Ada - cred cd 9i-ar
risca viala pentru oricare dintre ei. Grace reprezinti inceputul de
la care vedem toate aceste lucruri despre el.

ExistS 9i obstacole pentru Tommy de-a lungul povegtii, insd
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TommyShelby

mereu mi se pare c5 ugor, ugor eL avanseaz6 cdtre a semina tot
mai mult cu o persoani echilibratS.

Petrec6nd patru ani lupt6nd in RSzboiul Mondial, singura
form6 viabild de exprimare pentru Tommy era violenta. Si firegte

cd excela la acest capitol. Astdzi vedem violenld pe strizi gi

suntem uimili, ne gocheaz5, dar in anii 1902 si 193A, era un lucru
banal. Ceea ce este lnteresant la scrierea lui Steve Knight este
faptul c5, atunci c6nd se produce un act de violenti, intotdeauna
exist; consecinte. Dacd cineva este bdtut foarte tare, asa cum se

intAmpl6 cu Tommy din cauza pbrintelui John Hughes (Paddy

Considine) in sezonul trei, el ajunge la spital 9i rim6ne acolo
o perioadi lungi de timp. Dacd un membru al mafiei italiene
este ucis, atunci Mafia vine mai t6rziu dupd crimina si are loc o
vendeta, ca in sezonul patru. Existi un pret mare care trebuie
pl;tit.

Spun toate astea cu mentiunea c; este totugi un fiLm cu

gangsteri. Nu cred c6 scopul lui Steve este si transforme
violenla in ceva sexy sau si o {acd atrigJtoare: ea este uratd si

murdard. Oamenii moT sau sunt rinili. Oamenil sunt distrugi de
violenli. Eu cred ci Tommy este constient de c6t de e{icientd

este violenta ca unealti pentru a-gi line adversarii la pdmAnt 9i

pentru a i intimida, ca s5-9i menlinS puterea, dar nu este ceva ce

ii face plScere.

Pentru o vreme, el rAvneste la o legitimitate a afacerilor,

asta pAnd c6nd realizeazd in sezonul trei ci angajatii de la

conducerea statului nu sunt cu nimic mai presus dec6t Peaky

Blinders in ceea ce priveste sistemul de valori 9i credinle. Cred
ci de aceea face tranzilia at6t de usor spre politicS, deoarece
coruplia ii este foarte familiarS. GAndul lui este: ,,inleleg asta,

inleleg aceastJ lume" si cred ci devine mai 'impicat cu faptul c5

el este intrusul acolo, gangsterul. inceteazd si isi mai ascundi
adevdrata identitate.

Este o parte a personajului care a fost foarte interesanta
pentru mine, pentru cd este povestea clasici a gangsterului.
ldeea c5 o persoand poate porni de pe strizile riu famate ale

b'\ u r-'{
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Birminghamului sau de oriunde altundeva, pentru ca apoi sa

ajungi in legalitate. Urmeazi, de obicei, o c5dere in dizgralie
Cred ci Tommy are o a td poveste prin care sd treacS. i9i spune:

,,Ok, acum o sd rSmAn cu un piciorin barca acestei lumi, aceastJ

lume a puterii legitinne, dar pot rdm6ne cu unul 9i in cealaltJ
lume". $i astfel incepe si se intrebe dac6 valorile lui de baz5, de
c6nd era mai ten;r, va orile socialiste, or fi fost corecte.

in afard de reLalia sa cu Polly 9i de cdsnicia cu Grace, atitudinea

lui Tommy fa15 de femei pare a fi de multe ori una tranzactionalS.

Desigur, de multe ori aspectele trupegti sunt tranzactionale, asa

cum se intAmplS cu antrenoarea de cai, viduva bogatS, May

Carleton (Charlotte Riley), in sezonul doi. Tommy incd depl6nge
trSdarea lui Grace. Dar, in acela;i timp, nu este absolut niciodatd

violent cu femeile, iar in cazul lui nu cred cJ e un plan congtient:

,,Tratez femeile in mod egal cu bdrbalii." Pur 9i simplu e vorba

de: ,,Vreau pe oricine e mai bun pentru treaba asta. Nu-mi pasi
daci e birbat sau femeie". Cred c5, firS ca el s5 reaLizeze asta,

este aproape un feminist. Sexul unei persoane nu reprezint5

nimic pentru el; cAnd e vorba si rezolve ceva, alege cea mai

potrivitd persoani si de aceea existd at6t de multe femei in.jurul

lui. Mai cred 9i cd, din cauza stdrii lui psihice, ii ia mult timp ca sa

se poat; cu adevdrat conecta emo.tional cu femeile.

Este tranzactional in multe dintre relalii1e sa e insi. Atunci

,s---lfq...\
Unbd,rbat

bun trebuie

sd se abtind,

uneori.

Tommy Shelby
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cAnd greseste cu rusii, in sezonultrei, gi permite poliliei s; ii ia pe
Arthur, Po y 9i alli membri ai familiei Shelby, Tommy este nemilcs
cu propria {amilie. Cred ci are un fe de disonanld cognitivd in

astfel de situaJii. Le poate spune oamenilor la care line: ,,Uite,
pot sd te iubesc, dar sd te gi manipu ezintr un mod strategic. Asta
nu ar trebui sd afecteze modul in care ne privim, evident cj egti
familia mea gite iubesc, dar... tevoifolosi 9i petine cu sigurante".
Dlntr-un motiv sau altul, reuseste s5 delimiteze ucrurile in a9a fel
incat iubirea 9i afacerile ilegale sd poat; coexista cu ugurinli.

Deseori, atunci cAnd joc personaju gi am de filnnat aceste
scene, md g6ndesc: ,, Ei bine, sunt trei interpreteri pentru chestia
asta. E cea in care actioneazi aga dln b,unitatea inimii, pentru ca

iubeste persoana respectivS, sau o face pentru ci vrea ceva de la
persoana respectivS, sau o face din ambe e motive". E fascinant,
iar oamenii pot interpreta in acelasi fe1. Pot spune: ,,Ah, e ooar
un ticSlos care se foloseste de familia lui" sau ,,i9i iubeste familia
si vrea ce e mai bun pentru ei" sau: ,,Sunt am6ndoui." F at6t
de distractiv sJ interpretezi asta, mai a es cd nu exist; o variant;
corect;, spectatoriisunt cei care decid cum si ce s; interpreteze.
Presupun ci dacd te uili la Peaky B/inders tot odatd, vei avea o
sinqur5 interpretare. Sau, dacS te,al uitat la fiecare sezon cand
a ap;rut, posibil si ai o altd interpretare. Asta e frumusetea
serialelor de lungS durati, pot schimba direc1ia in funclie de
cum alegi sJ il consumi.

in cadrul povegtii exist; o paleti complex5 de personaje
{eminine care modeleazd felul in care Tommy actioneazd sau

reactioneaz;. Existi Grace, Lizzie, Ada, sora lui - toate sunt femei
puternice care graviteazi in jurul lui. Polly Gray, mitusa sa, este,
cred, cel mai apropiat aliat al lui Tommy. in ochii iui, este ce
mai de incredere membru al familiei, atet datorit; inteiigenlei
sale, cAt;i datorit5 conexiunilor ei cu cultura rromani, cu care

9i Tommy este puternic conectat. Ea il poate citi ca nimenl
altcineva; acesta este atuul ei, dar cei doi au o relalie ciudatd; ea

este mitusa lu i, dar uneori pare ci sunt sori 9i frate. A teori pare

a fi o relalie mam;-fiu. in unele ocazii seamini cu o relatie sot-
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s01ie. Exist; elemente ale tuturor acestor legituri in relatia lor.
Cred ci e chestia mea preferati din tot serialul, pentru c; este
atAt de complicat5 9r intortocheatd, si niciodat5 nu e definitivi.
Este mereu in schimbare si mi se pare genial sj m6 pot juca cu
asta. Pe de altJ parte, ador sJ lucrez cu He en McCrory. Este
una dintre actritele mele preferate. Cred cj relalia dintre po ly 9i
Tommy este de baza in succesul seria u ui.

C6nd re atiile lui sunt grav a{ectate, tot progresul {icut de
Tommy pentru a deveni mai echi rbrat gi mai uman se anuleaza.
Moartea lui Grace din sezonu trei este un exemplu. Simte
durerea, dar nu poate gestiona tot acest acces la atatea emotii.
Jeleste, insd in a9a {el inc6t nu igi exprim; sentirnentele, ci le dd
forma unei izoiSri auto impuse sau forma {uner. Toate acestea
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sunt interesante din punct de vedere actoricesc.

Cred ci de aceea publicu este at6t de fascinat de codul
acestei familii de gangsteri. Oamenii de genul acesta aclloneaz;
bine argumentat. Uneori privinn aceste reactii extreme si ne

gAndim: ,,Doamne. mi-a9 dori sd pot{ace;i eu astal", sau: ,,Mi-
a9 dori si m5 pot exprima aga sau si m; compor-t asa". Fste

foarte atractiv: reacliile extreme, unde totul este la cote foarte,

foarte ridicate.

Motivul pentru care re aliiLe precurn cea dintre Polly ;i
Tommy funclioneazd at6t de bine, la fe ca relatiile lui cu Arthur

9i Ada, este acela cd scenariul este unul dintre cele mai bune

scenaril de televiziune din lume. Steve este un scriitor aflat pe

culmea creativitdtii. Mi-a spus odatd ci povestea 9i dialogurile

au !A9nit din el precum apa de izvor Acelagi lucru se int6mp15

cu personajele pe care le construieste, pentru cE el e din

Birmingham, pentru c5 a auzit, crescAnd, toate acele povegti

gi pentru ci jocul cu toate acele mitologii nu este o corvoadS

pentru el. Suntem foarte norocogi si avem un autor care a scris

toate aceie 30 de ore de film.

Atunci c6nd a trebuit si conturbm personalul 1ui Tommy,

cred cd la inceput a {ost mai mult un dialog intre noi doi. Din

ce mi am dat seama, Steve scrie pentru actor. 9tie felul in care

sunt 9i felul 'in care interpretez personajui, astfel c5 scrie pentru

asta, dar pentru c5 este scris atAt de bine, eu nu vreau niciodat5

sE schimb nimic. Discut5m ucrurile. Dlscutim traseul, evolulia

personajului, dar scenariile ajung inainte la mine 9i, de fiecare

dati c6nd le vdd, sunt extrem de recunoscitor.
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