
Chanajki – Muzyka Klezmerska 

Jesteśmy grupą klezmerską związaną z Białymstokiem, utworzoną przez Rafała i Alicję 
Grabowskich po zdobyciu przez nich w 2006r. Złotych Cymbałów na Festiwalu Tradycji            
i Kultury Żydowskiej w Kazimierzu Dolnym. Chanajki powstały z fascynacji utworami 
granymi przez klezmerów i dla ocalenia od zapomnienia muzyki, pieśni jidysz i kompozycji 
związanych z żydowskimi twórcami z terenu Podlasia, a szczególnie Białegostoku.  

Wielokulturowość tego regonu zainspirowała nas do poszukiwań własnego brzmienia, 
mającego korzenie w tradycyjnej muzyce żydowskiej. W naszych utworach można usłyszeć 
wpływy rosyjskie, bałkańskie, związane z folklorem białoruskim. Dążąc do uzyskania 
oryginalnego brzmienia nie obawiamy się sięgnąć po improwizację i zabawę stylem                  
w charakterze folkowym. W swoich poszukiwaniach korzystaliśmy z najlepszych źródeł.          
W ciągu ostatnich 3 lat pracowaliśmy z najlepszymi klezmerami ze Stanów Zjednoczonych 
(Bob Cohen), Węgier (Di Naye Kapelye), z Rosji (Kharkow Klezmer Band, Zenya Łopatnik), 
Markiem Ravskim (znakomitym polskim basem wykonującym utwory Jidisz) czy 
znakomitym znawcą tańców i kultury Jidysz Leonem Blankiem. Chanajki poszukują 
utworów, w których podejmują próbę odtworzenia języka i muzyki dawnego Białegostoku 
pogranicza kultur. Białegostoku buzy i bułeczek białys tak niegdyś popularnych na ulicach 
Chanajek. W naszym repertuarze znajdują się utwory instrumentalne we własnych 
aranżacjach oraz wokalne - pieśni w języku Jidysz. W grudniu ukazała się nasza pierwsza 
płyta zatytułowana Chanajki, na której obok utworów związanych z folklorem tych terenów 
znajdują się kompozycje autorów związanych z Podlasiem, nierzadko nie wykonywane w 
Polsce, oraz jako ciekawostka utwór Rebeka autorstwa Zygmunta Białostockiego w języku 
esperanto języku stworzonym przez białostockiego Żyda Ludwika Zamenhofa.  

Współpracujemy z wieloma instytucjami przy realizacji naszych projektów min                           
z Prezydentem Miasta Białystok, z Zarządem Województwa Podlaskiego, Białostockim 
Towarzystwem Esperantystów oraz z Towarzystwem Przyjaciół Kultury Żydowskiej w 
Białymstoku.  

Skład:  

1. Alicja Grabowska – śpiew, teksty w jej opracowaniu i wykonaniu  

2. Rafał Grabowski – akordeon  

3. Rafał Makarski – kontrabas  

4. Radosław Koper – skrzypce, altówka  

5. Maciej Dziemski – perkusja, tarambuka 
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