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Reamker (Ramayana)

O Reamker ou “A glória de Rama” é incon
testavelmente o poema épico mais popu
lar e mais venerado do Camboja. Desde os 
primeiros séculos da era cristã, os viajan
tes que vinham da Índia contavam a epo
peia do Ramayana aos cambojanos. Ainda 
que o enredo se aproxime do original, o 
Reamker tomou uma cor local no decor
rer de um demorado processo de acultu
ração, com episódios apócrifos acrescen
tados progressivamente ao longo dos sé
culos. Dito de outra forma, o Ramayana é 
tão indiano como o Reamker é cambojano.

Enquanto as primeiras versões do 
Reamker eram ancoradas na mitologia 
hindu, particularmente no período Ang
koriano (séculos IX XIV), as versões mais 
tardias são claramente coloridas com con
cepções budistas, derivadas da adopção do 
Budismo theravada pelo Camboja a partir 
do século XV. O herói Preah Ream (Rama), 
que era uma ilustração do deus Visnu, é 
transformado na imagem de rei virtuoso, 
de um Buda em formação (boddhisattava) 
para os cambojanos. A história é centrada 
nesse nobre príncipe que voluntariamen
te se exila do seu reino de Ayodhya com a 
sua esposa Preah Neang Seda (Sita) e o seu 
irmão Preah Leak (Lakshmana), para cum
prir o seu dever. Durante catorze anos, vive 
numerosas aventuras, incluindo o rapto 
da sua esposa pelo gigante Krung Reap 
(Ravana) e o seu combate contra o exérci
to dos gigantes, em que sai vitorioso graças 
a Hanuman e ao seu exército de macacos.

O Reamker é uma obra didáctica, mágica, 
ritual, que permite uma grande varieda
de de versões. Os seus episódios expõem 
e valorizam os códigos de conduta dos 
heróis Preah Ream, cuja nobreza, majesta

de e virtude contrastam com o seu inimigo 
Krung Reap, movido pela paixão, a cólera, 
o ódio. Nesta história repleta peripécias, o 
Reamker explora o contraste entre o mundo 
civilizado ou a ordem incarnada por Preah 
Ream e o mundo não civilizado ou a de
sordem representada por Krung Reap. Em 
resumo, é uma exaltação da realeza e da 
ordem cósmica de onde provém a garan
tia de prosperidade e de paz sobre o reino.

A epopeia não se limita ao domínio da li
teratura, estendendo se a todas as formas de 
arte cambojanas, da escultura à pintura, da 
narração ao teatro. O período khmer verme
lho (1975 1979) foi dramático para as artes 
em geral, com o desaparecimento da maior 
parte dos artistas. Foi preciso mais de uma 
década para se reconstituir uma parte do re
pertório perdido, graças ao trabalho realizado 
pela Escola de Belas Artes de Phnom Penh, de 
onde são oriundos os artistas hoje em palco.

Uma nova coreografia: Sombras e luzes

O Reamker apresentado nesta digressão eu
ropeia é uma nova coreografia concebida 
e criada por Sua Alteza Real a Princesa No
rodom Buppha Devi, que reuniu pela pri
meira vez três géneros de teatro: o Ballet 
Real (teatro de corte), o Khol (teatro mascu
lino de máscaras) e o Sbek Thom (o grande 
teatro de sombras). Se estes géneros dife
rem na forma, têm em comum um aspecto – 
o acompanhamento musical pela orquestra 
Pinpeat constituída por xilofones, gongos, 
oboés e tambores. O repertório foi revisto 
de modo a integrar episódios interpretados 
pelo Sbek Thom e pelo Khol. Cânticos e de
clamação sucedem se para narrar os duelos 
dramáticos entre os humanos e os gigantes, 
entre os macacos e os gigantes, ao longo dos 
quais são louvados valores como a confian
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Lakhon Khol

O Lakhon Khol, ou teatro masculino de más
caras, foi no passado uma arte de corte antes 
de cair em desuso no fim do reinado do rei 
Ang Duong (1796 1860). Os seus membros 
continuaram contudo a transmitir a tradição 
pelas aldeias. Por ocasião de festas e cerimó
nias do reino, as companhias de Khol são 
convidadas regularmente a apresentarem
se no palácio real, com o mesmo estatuto 
do Ballet Real. O repertório é constituído 
unicamente pelo Reamker, com preferência 
pelos episódios da batalha entre os maca
cos e os gigantes. Este teatro é representado 
particularmente nos festejos do Ano Novo, 
contando se que faça cair a tão aguardada 
chuva para bem das colheitas.

Sbek Thom

O Sbek Thom, ou o grande teatro de som
bras, é uma arte ainda praticada em certas 
aldeias particularmente no norte do Cam
boja, na província de Siem Reap. Os figuri
nos em pele têm dois metros de altura e são 
formados por uma peça única de pele não 
articulada. Os manipuladores devem cami
nhar cadencialmente seguindo o ritmo das 
melodias, introduzindo uma variedade de 
movimentos gestuais enquanto um narra
dor conta a história e descreve as acções. Os 
espectáculos de Sbek Thom são apresenta
dos por ocasião das cerimónias e festas reli
giosas e podem durar muitas noites conse
cutivas. Para esta nova peça de Reamker, são 
usados 32 figurinos de pele. O Sbek Thom foi 
proclamado Património Imaterial da Hu
manidade em 2005 pela Unesco.

suppya hélène nut

Tradução: Fernando P. Lima

ça, a lealdade e o amor. Assim, sombras e 
luzes surgem em simultâneo, enquanto fi
gurinos de pele e seres humanos se fundem 
para se apresentarem como uma entidade 
única na história. Estes teatros estavam ori
ginalmente ligados aos rituais: cada repre
sentação inicia se com uma cerimónia de 
oferendas às divindades (Pithi Sampeah Kru) 
onde são consagrados os artistas e os figu
rinos de pele, bem como o cenário onde se 
vai desenrolar o espectáculo.

Khol, Sbek Thom

O Ballet Real ou o teatro de corte é uma 
arte sagrada com raízes submersas na 
noite dos tempos. Ninguém sabe exacta
mente quando ou como a arte da dança 
e da música proveniente da Índia chegou 
ao Camboja. Desde sempre, a dança e a 
música estiveram ligadas aos rituais rea
lizados nos templos hindus e budistas. 
Esse carácter sagrado, em que o baila
do tem como função venerar os deuses, 
mantém se até aos nossos dias. Obedecen
do aos cânones indianos do “teatro total”, 
o Ballet Real utiliza tanto a dança como a 
mímica, o canto e a música. Ao contrário 
do teatro ocidental, as personagens não 
falam, mas exprimem os seus sentimen
tos ou as suas acções através de gestos de 
dança (kbach), enfatizados e complemen
tados pelos cânticos e pelas melodias. O 
repertório do Ballet Real é mais diversifi
cado do que o do Sbek Thom e o do Khol, 
e inclui não só epopeias como o Reamker, 
mas também as lendas budistas (Jataka). 
Sob a égide de Sua Alteza Real a Princesa 
Norodom Buppha Devi, então Ministra da 
Cultura do Camboja, o Ballet Real do Cam
boja foi proclamado Património Imaterial 
da Humanidade em 2003 pela Unesco.

reamker: SomBraS e luzeS

Personagens

Preah Ream = Rama
Preah Neang Seda = Sita

Preah Leak = Lakshmana (irmão mais novo de Preah Ream)
Krung Reap = Ravana (Rei de Langka, senhor dos gigantes)

Maha Rich = Maricha (tenente de Krung Reap)
Hanuman = Hanuman (macaco branco, general do exército dos macacos)

Setayus = Jatayu (pássaro mítico)

t

Sinopse
e tradução dos textos originais

Cerimónia de oferendas para consagrar os figurinos em pele Sbek Thom e os artistas 
do teatro Khol e do Ballet Real.
Apresentação dos figurinos em pele Sbek Thom.
Combate dos macacos Sva Prachap. 

Na floresta

— acto 1 —
Cena 1 

Preah Ream e a sua esposa, a princesa Preah Neang Seda, acompanhados do irmão 
favorito do primeiro, Preah Leak, exilam se do seu reino de Ayodhya. Os príncipes e a 
princesa lançam se ao caminho e penetram numa floresta profunda.

Assim, os príncipes e a princesa fazem ‑se ao caminho.
Abandonam o reino e aceleram o passo em direcção à floresta.
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Cena 2 

Ao encontrarem um refúgio propício, os dois príncipes colhem frutos e flores para ofe
recer a Preah Neang Seda. Exaustos pela viagem, adormecem sob uma árvore.

Preah Ream colhe mangostães, sapotas, longanas,
e oferece ‑os à sua amada esposa, a bela Preah Neang Seda.

Preah Leak colhe magníficas flores 
e oferece ‑as à princesa, a sua cunhada.

Cena 3

Krung Reap, o senhor dos gigantes, acompanhado do seu tenente Maha Rich, sucum
be ao charme de Preah Neang Seda. Engendra então um estratagema para afastar os 
príncipes e isolar Preah Neang Seda. Ordena de seguida a Maha Rich que se transfor
me num belo veado de ouro.

Ao ver a beldade junto ao príncipe, 
Krung Reap, o senhor dos gigantes, ordena ao seu soldado:
“Transforma ‑te em veado para afastar o príncipe.”

Cena 4

O veado de ouro dá pulos despertando as três personagens. A princesa Seda vê o veado 
de ouro e deseja o ardentemente. Ela pede ao seu esposo que o capture para si. O prín
cipe agarra de imediato o seu arco e lança se em caça do belo veado de ouro.

A princesa vê o veado de ouro e deseja ‑o ardentemente.
Ela prosterna ‑se perante o seu esposo e implora ao seu príncipe.
O príncipe agarra de imediato o seu arco e lança ‑se em caça do veado.

— acto 2 —
Cena 1

Preah Ream persegue o veado de ouro que lhe escapa constantemente.

— acto 3 —
Cena 1

Krung Reap imita a voz de Preah Ream chamando o seu irmão em seu socorro, de 
modo a isolar Preah Neang Seda. Preah Neang Seda e Preah Leak pensam ouvir o grito 
de socorro de Preah Ream.

Cena 2

Preah Neang Seda angustia se quando o seu esposo ordena a Preah Leak que preste 
socorro ao seu irmão. Mas, antes de partir, Preah Leak traça um círculo mágico de pro
tecção em torno da princesa.

Leak ! Vem socorrer ‑me!

“Não temas por mim, pensa no teu irmão que partiu para longe.”
Logo que recebe as ordens, ele prosterna ‑se mostrando ‑se submisso.

Cena 3

Vendo o caminho livre, Krung Reap salta para deitar a mão a Preah Neang Seda mas é 
impedido pelo círculo mágico.

Cena 4

Krung Reap transforma se então em eremita para atrair Preah Neang Seda para fora 
do círculo mágico. Captura a e leva a consigo.

“O meu irmão mais novo Preah Leak proibiu ‑me de sair do círculo mágico.”

— acto 4 —
Cena 1

Krung Reap captura Preah Neang Seda e levanta voo no seu carro celeste em direcção 
ao reino de Langka.

Krung Reap, soberano dos gigantes e do reino de Langka
captura a bela princesa Preah Neang Seda 
e levanta voo no seu carro em 
direcção ao reino dos gigantes.
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Cena 2

Em pleno ar, Krung Reap cruza se com o pássaro Setayus que o incita a um combate 
para salvar Preah Neang Seda. 

Setayus: “Eh! Eh! Krung Reap, rei dos gigantes do reino de Langka,
Tu atreves ‑te a capturar a princesa Seda!
Liberta ‑a imediatamente,
Ou pagarás com a tua vida!”

Krung Reap: “Eh! Eh! Setayus, tu não passas de um miserável!
Não sabes com quem estás a falar!
Afasta ‑te imediatamnete do meu caminho,
Desengana ‑te se julgas que vais ser poupado!”

Cena 3

Ao vangloriar se sem moderação, o pássaro Setayus denuncia a arma secreta que o 
pode matar. Krung Reap apodera se então do anel mágico de Preah Neang Seda e lança
o sobre o pássaro partindo lhe uma asa. Ferido, o pássaro Setayus esborracha se no 
chão e morre das suas lesões.

Setayus: “Ha! Ha! Eh! Krung Reap
Não penses que me vais aniquilar tão facilmente!
Apenas o anel que a princesa Seda usa pode matar ‑me!
Ha! Ha! Ha!”

Logo que ouve as palavras de Setayus,
Krung Reap Asura arranca o anel do dedo da princesa
e lança ‑o partindo a asa do pássaro Setayus 
que se desfaz no chão e morre.

— acto 5 —
Cena 1

Preah Ream e Preah Leak regressam ao local onde tinham deixado Peah Neang Seda. Mas 
não a encontram em parte alguma. Desamparados, estão submersos num imenso tormento.

Assim que chegam, eles não vêem a bela princesa.
Os dois príncipes estão submersos num imenso tormento.

Cena 2

Aconselhado pelo seu irmão mais novo, Preah Ream puxa então a corda do seu arco 
e lança uma flecha em direcção ao reino dos macacos para chamar o seu fiel servidor.

“Que vossa Alteza suplique e apele a Hanuman.”
Preah Ream concorda e concentra ‑se para apelar a Hanuman.

O valente Hanuman, filho do vento, reúne as suas tropas.

No reino dos macacos

— acto 6 —
Cena 1

Hanuman e os seus soldados divertem se.

Cena 2

Hanuman passa em revista o seu exército de macacos.

— acto 7 —
Cena 1

Preah Ream e Preah Leak aguardam a chegada de Hanuman.

Cena 2

Preah Ream tira o seu anel do dedo e dá o a Hanuman para que ele o entregue à prin
cesa Preah Neang Seda em testemunho do seu amor. Hanuman levanta voo de imedia
to em direcção ao reino de Langka.

O príncipe tira o anel do seu dedo e dá ‑o ao seu tenente.
“Entrega à princesa Preah Neang Seda. Parte imediatamente.”
Hanuman recebe o anel e prosterna ‑se mostrando ‑se submisso.
E logo levanta voo pelos ares em direcção ao reino de Langka.
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No reino de Langka

— acto 8 —
Cena 1 

Preah Neang lamenta a sua sorte, prisioneira no palácio de Krung Reap.

“Antes de morrer, gostaria de rever o meu amado.”
Mal são ditas estas palavras, a bela princesa soluça de desespero.

Cena 2

Hanuman entrega lhe o anel dizendo 
que é enviado pelo seu esposo. 

Hanuman entrega ‑lhe o anel dizendo que vem da parte do seu esposo.
Preah Neang Seda recebe ‑o e pensa com emoção no seu amado.
Hanuman prosterna ‑se e a princesa aceita a sua submissão.

— acto 9 —
Cena 1

Hanuman semeia a desordem no reino de Langka e mistura se com os soldados gigan
tes. Deixa se capturar por estes últimos para ter acesso ao interior do palácio.

Cena 2

O macaco verde e o macaco vermelho chegam como reforços para libertar Hanuman. 
Desenrola se então a grande batalha nocturna entre o exército dos macacos e o exér
cito dos gigantes.

Cena 3

Com a ajuda dos seus tenentes, Hanuman incendeia o reino de Langka.
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— acto 10 —
Cena 1

Krung Reap, furioso, colérico, passa em revista o seu exército para partir em combate.

Krung Reap Asura, uma vez reunidas as suas tropas,
abandona a capital do reino de Langka com grande alarido 
em direcção ao local de combate.

Cena 2 

Preah Ream e Krung Reap enfrentam se com os respectivos exércitos e iniciam um 
terrível combate.

Krung Reap: “Eh! Eh! Príncipe miserável
que se lança sem qualquer temor dos nossos gritos terríveis!
Ficas a saber que aqui é o reino de Langka!
Vou derrotar ‑te e lançar ‑te à morte.”

Preah Ream não sente qualquer receio
e responde às palavras de Krung Reap:
“Eh! Krung Reap de coração vil,
apressa ‑te a libertar a minha esposa, a princesa,
senão derroto ‑te e lanço ‑te de imediato à morte.”

Cena 3

Preah Ream encarrega Preah Leak de lutar com Krung Reap.

O príncipe todo ‑poderoso ordena ao seu irmão mais novo, Preah Leak, 
que inicie o combate contra Krung Reap, o senhor dos gigantes,
e que reduza a migalhas o reino de Langka conforme a sua vontade.

Cena 4

Preah Leak inicia o combate contra Krung Reap.

O príncipe lança ‑se seguidamente ao combate contra o rei dos gigantes.
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Cena 5

Preah Ream vê o seu irmão mais novo Preah Leak fraquejar diante da força de Krung 
Reap, estica então o seu arco mágico e atinge Krung Reap. 

Cena 6

Krung Reap, o senhor dos gigantes, é mortalmente atingido na cabeça.

Cena 7

Reencontrando o seu esposo, a princesa jura fidelidade e passa com sucesso a prova 
de fogo.

“Sou ‑vos sempre fiel e tenho por testemunha o fogo sagrado.”

Cena 8

Vitorioso diante do exército de Krung Reap, Preah Ream marcha na frente do seu exército 
seguido de Preah Neang Seda e Preah Leak. Os três regressam ao reino de Ayodhya.

Logo que está garantida a vitória sobre o exército dos gigantes,
Preah Ream sente uma grande alegria.
Marchando à frente do seu exército, regressa ao seu reino 
na companhia de Preah Neang Seda.

— acto 11 —
Cena 1

Marcha do exército de Preah Ream 
regressado ao reino de Ayodhya.

Fim
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