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© Снимка: личен архив 
Да си занаятчия е начин на живот, смятат Йоланта и дъщеря й. 
Чаша ароматно турско кафе с дебел каймак, приготвено в медно джезве 
на пясък и придружено от вкусно бяло сладко, е сред незаменимите 
удоволствия, на които се отдава всеки посетител на етнографските ни 
комплекси в Етъра, Златоград, Велико Търново… Тайната на 
неповторимия вкус на кафето се крие в медното джезве, разкриват 
старите майстори бакърджии. А греяната в меден съд ракия е само за 
истински ценители, смятат още те.  



 
© Снимка: личен архив 
Занаятът им е с корени, скрити дълбоко назад във времето. Археологически 
находки показват, че обработката на медта е била позната още на древните 
траки, живели преди хилядолетия по нашите земи. В тракийската гробница от с. 
Мезек в Източните Родопи (IV в. пр. Хр.) са намерени медно котле и съд за 
храна. Истински разцвет занаятът преживява през ХVІІІ и ХІХ в., когато голяма 
част от съдовете, предназначени за всекидневния живот, са медни. Тави, 
подноси, кани, чаши, черпаци, котли, менци, обредни предмети и какво ли още 
не, се изработвали от мед. Те били и сред най-ценните дарове на някогашните 
сватби. В изработката им старите занаятчии влагали цялото си майсторство и 
въображение, вплитайки сложни геометрични, растителни и животински 
орнаменти. Този красив занаят е съхранен жив и до днес. Той е познат у нас 
като медникарство или бакърджийство. Все по-малко остават обаче майсторите, 
които вдъхват живот на листовете бакър. А жените, осмелили се да пробват 
силите си в този считан за тежък и предимно мъжки труд, са едва три. Една от 
тях е Йоланта Ценова, второ поколение медникар. Любовта към медта и 
майсторството попива от баща си, Димитър Манафски, самоук медникар. За 
съдбата на занаята й, за мостовете, прехвърлени между миналото и днес, 
Йоланта споделя:  



 
© Снимка: личен архив 
Съхранен е начинът на работа, инструментите, с които се изработват съдовете. 
Но тъй като животът ни вече е много по-модерен, за съжаление занаятът почти 
не намира приложение в бита. Това, което се съхранява от него, са по-скоро 
сувенирите. Кафето, приготвено в медно джезве, обаче е незаменимо. Това е 
нещо, което истинските любители оценяват. Но жалкото е, че все по-малко ни 
остава време за подобни удоволствия. Печенето в медна тава е също 
несравнимо. Медните съдове обаче се поддържат трудно. Трябва да има 
калайджии, които да ги поддържат. При невнимателно използване на съда 
калаят, който покрива бакъра, се нарушава, и това може да доведе до 
хранително отравяне.  
 
Йоланта е завършила художествено училище, специалност керамика и стъкло. 
Учила е също дърворезба. Израснала сред инструментите на баща си и 
неспирната песен на чука, тя обаче избира да продължи традицията и да 
превърне медникарството и в своя съдба.Навремето баща ми научи майка, а 
след това предаде занаята и на мен. Харесваше ми начинът на живот на моите 
родители. Това, че цялата фамилия е събрана накуп. Харесва ми също свободата 
и да си господар на времето си – споделя Йоланта. – Ако не ти идва отвътре, ако 
не обичаш това, което правиш, по-добре не се захващай, категорична е обаче 
тя. За тънкостите на занаята, усвоила от баща си, талантливата дама разказва:  



 
© Снимка: личен архив 
Това са негови „открития”, по-нестандартен начин за обработка на метала, което 
на мен като жена ми помогна да продължа занаята. Моите колеги, които са мъже 
предимно, теглят медния лист и от него правят формата. Това изтегляне се 
извършва на струг и с калъп, което изисква по-сериозна сила. Докато при мен 
нещата са повече ковани с чукчето, използвам преса, правя си по-нестандартни 
матрици. Тънкостта, на която баща ми ме научи, е как се правят тези матрици, 
които колегите ми не използват. Научи ме и да кова.  
 
Нишката не е прекъсната, защото Йоланта също предава занаята на дъщеря 
сиДиана. Да си занаятчия е начин на живот. Много е приятно да видиш как от 
един бакърен лист можеш да измайсториш нещо, споделя 20-годишното момиче 
за избора си да продължи по стъпките на майка си.  



 
© Снимка: личен архив 
 
Тя отрасна в ателието ми – разказва Йоланта. – Имам струг, на който правя част 
от матриците си. И, за да ме остави да работя, показах й как да поставя дърво 
на струга, как да го стругова, дадох й инструменти. Тогава беше 9-10 годишна. 
По този начин хем мама има време да работи, хем детето се занимава и е 
щастливо. Е, в началото не й се получаваше. Но след като й обясних, че трябва 
да си отреже по-малки парчета, които да изсуши по определен начин, за да не 
стават криви нещата, които прави, започна да се справя. Първото нещо, което 
искаше да направи, е палки за барабани. Аз бях върло против, защото не ми 
стигаше коването по цял ден в работилницата, ами си представях и един луд 
тийнейджър, който ще барабани – смее се Йоланта. – Идеята ми беше тактично 
да й намеря друго занимание.  
 
Съприкосновението с метала, майсторенето, Йоланта описва като взаимна обич. 
За нея работата е увлечение, което я откъсва от нормалното ежедневие. Медни 
чинии, красиви картички с метална апликация, различни видове опаковки за 
вино и ракия, картини, икони са нещата, които изработва дамата. Нейни 
произведения отдавна са прекосили българските граници и могат да се видят в 
колекциите на любители на изкуството в Италия, Германия, Белгия, Франция, 
Македония, та дори в Япония и САЩ. Споделя, че много от идеите й се раждат 
благодарение именно на клиентите.Това, което създаваш, е като твоя рожба. 
Влагаш цялата си душа, затова е по-добре да отиде при някой, който наистина 
го харесва. Затова работя по идеи на мои клиенти, обяснява тя. А за любимите 
си орнаменти, които вплита в произведенията си, казва:  



 
Любимата ми символика е слънцето. Във всички чинии орнаментът, който 
вплитам и постоянно присъства, е именно слънцето. Други мои предпочитани 
орнаменти са птиците, животните, различни растения. Напоследък любимият ми 
орнамент са плетениците. Може би защото времето е такова, по-заплетено. 
 


