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RIALACHA INSINTE FIONRAÍ ALFRED HITCHCOCK
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AS GCE

Torthaí foghlama
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na teicnící a 

d’úsáid Hitchcock le fionraí a chruthú agus 
anailís a dhéanamh ar an dóigh a n-úsáidtear 
iad seo sna seánraí scéinséara nó uafáis;

RIALACHA INSINTE FIONRAÍ ALFRED 

Inneachar an Chúrsa

“Is próiseas intleachtúil í an mhistéir, cosúil 
le ‘cé a rinne é?’ Ach go bunúsach, is próiseas 
mothúchánach an fhionraí. Is é faisnéis a thabhairt 
don lucht féachana an t-aon dóigh amháin le 
fionraí a chur ar siúl.”
Alfred Hitchcock (Spoto, 1983).

Bhí Alfred Hitchcock i gcónaí cúramach idirdhealú 
a dhéanamh idir a scannáin féin agus seánraí na 
mistéire nó na bleachtaireachta, ina raibh ainm 
an choirpigh nó an dúnmharfóra á choinneáil 
i bhfolach ar an lucht féachana go dtí réiteach 
na mistéire. Bíonn rialacha insinte áirithe ag an 
fhionraí, dar le Hitchcock, agus caithfear iad a 
leanúint.

1. Fionraí Ionadach

An chéad riail, baineann sé leis an lucht féachana 
a chur ar an eolas faoin rún a luaithe agus is féidir. 
Gintear fionraí i scannán de chuid Hitchcock mar 
sin nuair a bhíonn imní agus éiginnteacht ar an 

lucht féachana ar son carachtair sa scannán.
 
Tarlaíonn seo i ndiaidh gur tugadh faisnéis 
thábhachtach insinte don lucht féachana nach 
bhfuil eolas ag an charachtar féin uirthi. An cineál 
seo fionraí, tugtar fionraí ionadach uirthi.

Leis an chur chuige a bhí aige a mhíniú, bhain 
Hitchcock úsáid as cás ina mbeadh buama curtha 
faoi thábla. Má phléascann an buama go tobann, 
gan an lucht féachana a bheith ar an eolas go bhfuil 
sé ann, is é an toradh ná iontas a mhaireann cúig 
shoicind déag. Agus sin ráite, má chuirtear an lucht 
féachana ar an eolas faoi thiceáil an bhuama cé 
nach bhfuil a fhios ag na carachtair go bhfuil sé 
ann, mothóidh an lucht féachana imní ar son na 
gcarachtar agus thig leis an stiúrthóir radharc fada 
teannasach den fhionraí mhéadaitheach a chruthú.

Mhothaigh Hitchcock, mar sin, go raibh sé 
tábhachtach faisnéis a choinneáil leis an lucht 
féachana a oiread agus is féidir, leis an aon 
eisceacht amháin de scannáin a bhfuil casadh 
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tobann a nochtann eolas úr nó deireadh a thagann 
aniar aduaidh ar an lucht féachana.

Is sampla ríthábhachtach í sraitheog an bhuama in 
Sabotage (1936) den úsáid a bhaineadh Hitchcock as 
fionraí ionadach. An buachaill óg, Stevie, iompraíonn 
sé pacáiste trasna Londan gan a fhios a bheith aige 
go bhfuil buama ann. Cuirtear an lucht féachana ar 
an eolas go bpléascfaidh an buama ag am áirithe 
agus baineann Hitchcock úsáid arís agus arís eile as 
íomhánna agus fuaimeanna de chlog ag ticeáil le 
fionraí a ardú thar thréimhse fhada ama. Agus sin 
ráite, mhothaigh Hitchcock go raibh earráid mhór 
déanta aige leis an tsraitheog áirithe seo nuair a lig 
sé don bhuama pléascadh. Maraíonn an buama an 
páiste agus dúirt Hitchcock gur “dhrochtheicníocht” 
a bhí ann, mar gur chuir sé míshásamh ar an 
lucht féachana a bhí go díreach i ndiaidh a gcuid 
mothúcháin a nascadh le cinniúint an ghasúir.

Ní bheadh eisceacht ar bith ar an riail in éadan 
eolas insinte a nochtadh don lucht féachana, de 
réir Hitchcock, ach amháin sa chás go raibh cor faoi 
chosán nó deireadh nach rabhthas ag dúil leis ag an 
scannán, a mbeadh sé ina chuid thábhachtach den 
scéal é a nochtadh don lucht féachana.

2.  Fionraí Chomhroinnte

Tá a lán cásanna i scannáin Hitchcock nach mbíonn 
an stiúrthóir ag cur a chéad riail insinte den fhionraí 
i bhfeidhm go comhsheasmhach iontu. Is minic 
a chuirtear ar an lucht féachana an fhionraí a 
chomhroinnt le carachtar, in áit í a mhothú ar son an 
charachtair. Is é atá i gceist le fionraí chomhroinnte 
ná an carachtar agus an lucht féachana a bheith 
ar an eolas go bhfuil bagairt ann don charachtar. 
Tá insintí Rebecca (1940) agus Suspicion (1941) 
struchtúraithe thart ar fhionraí chomhroinnte, leis 
an phríomhcharachtar agus an lucht féachana 
faoi eagla maidir leis an bhagairt ón fhear chéile. 
Scannáin eile Hitchcock, baineann siad úsáid as 
fionraí chomhroinnte i sraitheoga ríthábhachtacha 
ar nós an radhairc in Rear Window (1954), ina 
dtagtar ar Lisa ag briseadh isteach in árasán an 
dúnmharfóra agus cuirtear iallach ar Jeffries amharc 
gan a bheith ábalta faic a dhéanamh agus ionsaí á 
dhéanamh ar a chailín.

D’fhéadfaí a áitiú go mbíonn eispéireas níos déine 
den fhionraí de dhíth le heagla a bheith ort le duine 
ná eagla a bheith ort ar a shon, mar leis an fhionraí 
chomhroinnte, déanann an lucht féachana ionannú 
níos fearr le staid mheabhrach agus mhothúchánach 

an charachtair. Éiríonn seo tábhachtach nuair a 
chuimhnítear go mbíonn carachtair bhaineanna i 
gceist le cuid mhór de na heiseamláirí is fearr den 
fhionraí chomhroinnte i scannáin Hitchcock. Mar 
atá nótáilte ag scoláirí Hitchcock, trí léargas géar 
a thairiscint ar an dóigh a mothaíonn sé bheith 
thíos le foréigean na bhfear, ní ligeann an fhionraí 
chomhroinnte dúinn mná mar Alicia in Notorious a 
fheiceáil in am ar bith mar íospartaigh amháin.

 
3.  Fionraí Dhéach nó Scoilte

Is minic a chuireann Hitchcock ar an lucht féachana 
iad féin a ionannú le níos mó ná carachtar amháin 
ina chuid scannán. Tugtar fionraí dhéach nó 
scoilte air seo. Tá an dara cuid ar fad de Psycho 
struchtúraithe thart ar an fhionraí dhéach nó scoilte, 
mar a ngintear teannas trí chur ar an lucht féachana 
dul trí na mothúcháin chontrártha d’eagla a bheith 
orthu mar aon le Norman go bhfaighfí amach faoi na 
hiarrachtaí a rinne sé le dúnmharú Marion a chur i 
bhfolach agus ag an am chéanna, iad féin a ionannú 
leis na carachtair atá ag déanamh fiosrúchán agus 
ag iarraidh a fháil amach cad é a tharla do Marion. 
Is é a dhéanann Hitchcock, le fírinne, ná an lucht 
féachana a chur i bpeirspictíocht dhéach nó scoilte, 
go bhfuil siad ag iarraidh go n-éireodh leis an 
fhiosrúchán ar dhúnmharú Marion ach tá imní orthu 
faoi na hiarmhairtí do Norman.

4.  Fionraí Dhíreach

Cineál eile fionraí atá le haithint i scannáin de chuid 
Hitchcock, tugtar fionraí dhíreach uirthi. Is é atá 
i bhfionraí dhíreach ná nuair a bhíonn imní agus 
éiginnteacht orainn ar ár son féin go príomha in áit 
ar son an charachtair. Sa chineál seo fionraí, nach 
bhfuil ag brath ar an bhreathnóir comhbhá a bheith 
aige nó aici leis an charachtar le bheith éifeachtach, 
cuirtear an lucht féachana féin i gcontúirt mhór.

Is eiseamláir iontach iad na buaic-radhairc in 
Psycho den fhionraí dhíreach. Úsáideann Hitchcock 
teicníc cheamara PF (pointe féachana) leis an lucht 
féachana a chur i gcontúirt an-mhór.
 Mar a mhíníonn Susan Smith;

“In Psycho, ní mór don lucht féachana, mar an t-aon 
rud nach n-athraíonn tríd an scannán, an t-ualach 
carnach den fhionraí a iompar níos iomláine agus 
níos dírí ná i scannán ar bith eile de chuid Hitchcock. 
Na seatanna leanúna pointe féachana a úsáidtear 
agus Lila ag druidim le teach mhuintir Bates, ní 
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hamháin go gcuireann sé muid i lár eispéireas an 
bhancharachtair, ach chomh maith leis sin, fágann 
sé muid mar ábhar íospartaigh sna hionsaithe 
uafásacha a rinneadh cheana féin ar bheirt de na 
carachtair... Ní hamháin go bhfuil eagla orainn le Lila 
agus ar a son, ach bíonn an dú-eagla orainn fosta 
gur orainne a dhéanfar ionsaí an iarraidh seo le rud 
éigin atá uafásach amach is amach.” (Smith, 2000)

Ar an nóiméad a gcastar corpán Mrs Bates thart 
le haghaidh a thabhairt ar Lila, fágann Hitchcock 
teicníc cheamara PF agus cuireann an lucht 
féachana go díreach os comhair seat teann 
treascrach de bhlaosc na mná marbha agus cár air. 
I radharc deiridh Psycho, cuirtear an lucht féachana 
arís go díreach isteach i struchtúr físiúil an scannáin 
i staid den fhionraí dhíreach nuair a thógann an 
ceamara muid linn féin isteach i gcillín Norman agus 
leanann de réir a chéile ina threo agus a shúile ag 
stánadh amach ar an cheamara agus ar an lucht 
féachana araon.

 
5.  Iontas

Bíonn Hitchcock ag coinneáil eolas insinte ón lucht 
féachana fosta, agus in amanna cuirfidh sé iontas 
orthu atá, de réir cosúlachta, ag teacht salach ar 
na rialacha fionraí eile atá aige. Dhá cheann de 
na scannáin is mó clú de chuid Hitchcock, Psycho 
agus Vertigo, bíonn siad ag brath ar fhaisnéis a 

choinneáil ón lucht féachana ar feadh mórán ama, 
rud a ullmhaíonn an bealach do nochtadh drámatúil 
faisnéise, rud a bhfuil baint láidir ag seánra na 
mistéire leis.

Mar a mhíníonn Douglas Pye, “gach ceann de 
na scannáin imíonn sé go mór ón dúil a léirigh 
Hitchcock féin i modhanna na fionraí, ina gcuirtear 
an lucht féachana i staid eolais, agus de rogha air 
sin, tá iontas air, ina nochtar go tobann rud éigin a 
bhí á choinneáil siar go dtí sin.” (Pye, 1992)

 Is iad na rudaí a ghnóthaíonn Hitchcock san 
insint as a chuid rialacha féin a bhriseadh, de réir 
cosúlachta, in Psycho, ná an gheit uafásach ón 
dúnmharú sa chithfholcadh den phríomhcharachtar, 
trian den bhealach isteach sa scannán, agus 
an nochtadh deiridh gurb é Norman, agus ní a 
mháthair, an dúnmharfóir síocóiseach.
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