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V šoli o verovanju naših 
prednikov ne izvemo tako 
rekoč nič. Marsikomu danes 

naši stari bogovi, na čelu z bogom Tri-
glavom, ki je bog vesolja, sploh niso 
znani; da ne govorimo o Belinu, bogu 
svetlega neba, pa o Svetovidu, bogu 
vidnega sveta, in o Zemlji, ki je bogi-
nja mati. Mogoče se nam nekje zadaj 
v malih možganih nekaj malega sanja 
o Živi, ki je slovanska boginja življe-
nja, o Babi, materi zemlji, Mori, Mo-
rani, boginji smrti, pa že spet ne vemo 
nič. Boris Čok je gorak našemu šol-
skemu sistemu, saj naši otroci o tem 
v šoli ne izvedo ničesar. Zakaj je naša 
zgodovina za nas manj pomembna, 
kot sta antika in stari Rim, to je vpra-
šanje, na katero bi rad dobil odgovor. 
Doslej ga še ni.

Tale je pa iz Tibeta. V vasi Lokev 
na Krasu, kjer domuje Boris s svojo 
ženo Natašo, me je ob pozdravu ča-
kalo presenečenje. Po mojih informa-
cijah naj bi tam živel samo omenjeni 
par. Kje pa! Hiša kar vrvi od pasjega 
življenja. Boris in Nataša namreč ži-
vita s petimi odraslimi tibetanskimi 
terierji, trenutno pa so doma še štirje 
mladički, stari tri tedne. Psi so nekaj 
časa od obiskovalk seveda zahtevali 
vso pozornost zase. Najbolj »avtoh-
ton« je Gyantso, ki v resnici prihaja 
iz Tibeta. »Ja, to pa je hecna zgodba,« 
se je razgovorila Nataša, ki je najprej 
nameravala samo postreči čaj, potem 
pa se odmakniti, da se bova v miru 
pogovarjala z Borisom. Ob pasji temi 
pa je  na to čisto pozabila. »Imela sem 

ogromno željo po tibetanskem terier-
ju, ki bi bil prav iz Tibeta. Kot vzredi-
teljica in ljubiteljica pasme sem želela 
prispevati k ohranitvi izvirnega tipa 
in značaja teh psov, ki so del tibetan-
ske kulturne dediščine, in hkrati k 
razširitvi genskega pola. Za zdravje 
in prihodnost pasme ni dobro, da se 
parijo psi, ki so si preblizu v sorodu. 
Ko je bil Primož Peer iz Kluba za ti-
betanske pasme Slovenije v Tibetu, 
sem mu po telefonu poslala sporočilo 
s to svojo veliko željo. Imeli smo sre-
čo, da ga je Primož našel, in evo ga, 
našega tibetanskega naturščika,« se 
je smejala Nataša, Gyantso pa naju 
je med pogovorom zvedavo opazoval 
s stola. »Ja, živali imamo pa pri naši 
hiši radi,« se je v pogovor vključil Bo-
ris, »poleg družine, seveda. Ta je naj-
pomembnejša,« je kot mimogrede 
navrgel. Potem pa se je skozi pogovor 
pokazalo, da so zelo povezana druži-
na, skupaj s tremi odraslimi otroki, ki 
ne živijo več doma, Boris in Nataša 
pa sta steber te skupnosti.

Velik domoljub. Rojstni kraj Bori-
sa Čoka je Bazovica; leta 1951, ko se 
je rodil, so bili zelo turbulentni časi, 
zlasti na Primorskem. Bazovica, od 
koder je bila doma Borisova mama, 
Slovenka, je spadala v cono A, oče, 
klen Kraševec iz Lokve na Krasu, pa 
je živel v coni B, zato ga Boris tri leta 
ni videl. Leta 1954, ko je bilo ozemlje 
končno razdeljeno, pa se je družina 
lahko pridružila očetu na Krasu. »Ti-
ste selitve se spominjam po groznem 
joku none in mojih dveh tet.  Moja 

Boris Čok,  
varuh 

staroverske 
dediščine kraških 

prednikov

Ali imate predstavo o tem, kakšen naj 
bi bil človek, ki je tako rekoč vse svoje 
življenje posvetil raziskovanju starih 
verovanj na Krasu, v okolju, od koder 
so doma njegovi predniki? Boris Čok, 
star 65 let, iz Lokve na Krasu, je tako 
rekoč že z materinim mlekom vsrkaval 
skrivnosti stare vere. Bogovi, verovanja, 
zdravljenje, zaklinjanje, skrivnostni sveti 
obredi, vse to so stvari, v katerih je pridih 
magije, nekaj, o čemer se ne govori naglas, o tem 
se le šepeta … Pred srečanjem z njim sem mislila, da 
bom spoznala hudo skrivnostnega gospoda. Kako 
sem se zmotila! Boris Čok je eden najbolj odprtih in 
srčnih ljudi, ki z veliko ljubeznijo raziskuje običaje, 
šege, navade in vero svojih non in nonov. Imel je 
to srečo, da mu je o naravi in življenju govorila tudi 
bižnona (prababica) in mu predajala stara znanja. V 
naravi so stvari zelo preproste, ko doumeš bistvo. 
Tak je tudi Boris. Aja, pa še stari roker je povrh 
vsega, tak je pravzaprav njegov značaj – upornik in 
pravičnik, začinjen s kančkom drugačnosti.
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Boris in 
Nataša Čok

Spoštovanje do prednikov 
Boris kaže na vsakem koraku.

Če ne nuca, 
tud' škodit ne more!

nona iz Bazovice 
me je razvajala in  

razvadila v dru-
gačnem okolju, 
zato tudi jaz 
kot otrok ni-
sem bil čisto 
navdušen nad 
selitvijo v trdo 

kmečko okolje. 
No, ampak počasi 

sem se privadil,« je 
doživeto pripovedoval. 

Še en spomin iz ranega otro-
štva je zelo svetel v njegovi zavesti. 
Ko so še živeli v Bazovici, je v njihovo 
hišo vsak dan prihajal zavezniški vo-
jak, črnec. »Še danes ga vidim in sli-
šim, kako je v polomljeni italijanščini 
rekel moji noni, da smo mi, Slovenci, 

jo spoštujemo.« Nenavadno je slišati 
take besede iz ust človeka, čigar videz 
spominja na enega od članov Rolling 
Stonesov.

Čarobni kamen. Boris je bil živ in 
vedoželjen otrok. V nasprotju s svoji-
mi vrstniki je kar požiral besede od-
raslih, zlasti je bil navdušen nad pri-
povedmi svoje lokavske none, ki je 
bila staroverka po svoji materi, Bori-
sovi bižnoni. Že kot šestletni mulec je 
začel pasti krave. »Za tako majhnega 
otroka je bila to velika odgovornost, 
saj mi je bilo zaupano deset krav. Prav 
ta odgovornost je prinesla s seboj tudi 
veliko strahu; spominjam se, da me 
je zelo skrbelo, kaj če se kakšni kravi 
kaj zgodi, če kakšno izgubim. V pa-
stirsko življenje me je uvedla nona, ta 

pretrpeli pri pokristjanjevanju, zago-
tovo ne zaslužijo.

Boris tudi edini pri nas predava o 
avtohtoni veri, ki je v tajnosti preži-
vela do 19. stoletja, informacije pa je 
v veliki večini pridobival zadnja de-
setletja od ljudi. Postavil je tudi tra-
so staroverskih obrednih prostorov v 
okolici Lokve na Krasu. Na tej poti je 
zagotovo eden najbolj kultnih krajev 
jama Triglavca, kjer so se še do ne-
davnega skrivoma opravljala obredja 
rodovitnosti.

Zoprni šef. Z Borisom se ni težko 
zaklepetati, saj je človek, ki ga zani-
ma ogromno stvari, med drugim se 
v tej družini veliko slika, to počneta 
oba z Natašo, Borisova posebnost pa 
je tudi sestavljanje modelčkov letal, 
in to že petdeset let! Zdaj je zelo ak-
tiven upokojenec (besedo upokoje-
nec ob Borisu prav težko zapišem!), 
ki jo velikokrat z ženo in vsemi nju-
nimi psi mahne na izlet s kombijem, 
preurejenim v skromen avtodom. 
Vseskozi je čutiti, da se zakonca 
dobro razumeta. »Ja, to je pa res,« 
je potrdila Nataša in povedala, da 
imata veliko skupnih točk, ogromno 
stvari delata skupaj. »Pravzaprav 
samo letala in blazine za pse dela-
va vsak posebej,« se je smejal Boris. 
Povezanost med zakoncema je več 
kot očitna. Malo  sem »pofirbcala«, 
kako sta se spoznala. Boris je kar za-
žarel in odgovoril, da v službi, v trgo-
vini, kjer je bil poslovodja, Nataša pa 
nadaljevala, on je bil njen šef – in to 
zelo zoprn šef! Boris, ki je res odprt 
človek in nosi svoje srce na pladnju, 
je kar izstrelil: »Vanjo sem se zalju-
bil na prvi pogled,« Nataša pa je ob 
tem protestirala, češ, veš kaj, naj tole 
ostane doma, saj ni vse za javnost. Pa 
se je potem malo omečila in Borisu 
oponesla, da je bil tako rekoč prav 
»žleht« do nje, on pa »ja, no, če pa 
sem bil ljubosumen …« Bila sta prav 
prisrčna pri obujanju spomina na 
svoje začetke. »Nataša dolgo ni ve-
dela, da sem 'zatrapan' vanjo, potem 
pa sem se ojunačil. Ko je na police 
zlagala čokolado, sem pristopil, vzel 
čokolado in nanjo napisal – ljubim 
te,« je s svetlečimi očmi pripovedo-
val. Zgodba se je končala s skupnim 
življenjem in poroko. 

Na koncu sem Borisa Čoka vpraša-
la, kaj je rdeča nit njegovega življenja. 
Nič ni premišljeval, zdelo se je, kot da 
ima odgovor že pripravljen: poštenje, 
ljubezen do svojih, spoštovanje do na-
rave in vseh živih bitij. In še nekaj se 
mu zdi zelo pomembno – naravi se ne 
sme samo jemati, treba ji je tudi vra-
čati!

Lepo je spoznati nekoga, ki svoja 
načela v resnici živi. Naravoverec Bo-
ris Čok je eden tistih, ki to dela. Na tej 
poti ni osamljen, saj ga podpirata Na-
taša in preostala družina. »Tibetan-
ci« pa medtem na travniku norijo in 
se verjetno veselijo življenja.  

sužnji Italijanom, oni, črnci, pa Ame-
ričanom.« Zanimivo, kaj si lahko za-
pomni tako majhen otrok. Spominja 
se tudi, da je bil vso mladost vzgajan 
v velikem domoljubju. »Marsikdo 
danes v Sloveniji sploh ne čuti no-
bene ljubezni do domovine in njene 
zgodovine, na Primorskem pa je to 
čisto druga zgodba. Svojo očetnjavo 
in njeno zgodovino imamo radi ter 

me je seznanila z vsemi 'komandami', 
s katerimi sem lahko vodil krave. Je 
bilo pa to tudi neizmerno lepo obdo-
bje, družil sem se z drugimi pastirčki, 
bil sem ogromno v naravi.« V tistem 
času sta verjetno vzklila tudi ljubezen 
in spoštovanje do kamna, ki ga čuti še 
danes. »Verjetno imam kamen že kar 
v genih, saj so bili moji predniki tudi 
kamnoseki. Kot pastirček sem vedno 

pobral kamen, ki je padel z zidu, in ga 
vrnil na njegovo mesto. Tako so me 
učili doma, to je bilo eno od pastir-
skih pravil in teh se je bilo treba dr-
žati, mar ne,« je retorično vprašal in 
nadaljeval s pripovedjo o tem, da tudi 
dandanašnji organizira suhozidne 
delavnice. »Pridem povsod tja, kjer 
so ljudje pripravljeni na delovno akci-
jo, s katero obnovimo našo dediščino. 

S temi delavnicami in z zapisovanjem 
naših starih verovanj, vodenjem in 
razlago po obrednih krajih, ohranja-
njem starih metod zdravljenja, z vzdr-
ževanjem vse te dediščine izkazujem 
spoštovanje svojim prednikom. Tako 
jaz pojmujem pieteto do njihovega 
spomina; ne zanima me kup plastike 
v obliki sveč na njihovih grobovih!« 
Besede, ob katerih se kaže zamisliti. 

Modrosti, odmerjene po ka-
pljicah. Dan pred najinim obiskom 
je tam okoli deset minut klestila toča, 
verjetno je bil to vzrok, da mi je Bo-
ris razkril, kako je njegova nona od-
ganjala točo, ko je bil še otrok: »Ko 
je zagledala črne oblake, ki bi lahko 
prinesli točo, me je vedno poslala v 
štalo po trinožni molzni stolček. Po-
ložila ga je na sedalo, da so noge štrle-
le v zrak, potem pa se je obrnila proti 
oblakom in začela zaklinjati: Kres, ne 
kresni v našo šišo, hodi proč! Kres je 
bil bog grmenja in bliskanja in ona ga 
je z zaklinjanjem odpodila. Teh stvari 
je bilo ogromno, vse vraže in verova-
nja pa so bili povezani z naravo, po-
znali so ogromno zaščitnih predme-
tov, ki so človeka ščitili pred nesre-
čo. Moja bižnona je bila tudi ljudska 
zdravilka in je o obredih, ki jih je iz-
vajala za zdravljenje, rada rekla – če 
ne nuca, tud' škodit ne more,« je pri-
povedoval Boris. Vse skrivnosti svo-
jih dedkov in babic je izvedel posto-
poma, ko je bil čas za to. In otrok ter 
kasneje mladenič je njihove skrivno-
sti cenil. Tudi njegov lokavski nono je 
bil nekaj posebnega: »Moški so se de-
lali 'modrece' in so izvajanje ritualov 
prepuščali ženskam, tudi moj nono 

ni bil izjema. Bil pa je zelo razgledan 
kmet, knjige so imele v naši hiši do-
movinsko pravico, zanimalo ga je vse, 
od vesolja naprej.« Ko je majhnemu 
Borisu nekoč bižnona govorila o tem, 
kaj bi se zgodilo, če bi sonce ugasnilo 
(vse bi šlo »farčevat«, vse bi bilo uni-
čeno), mu je nono prinesel čitanko iz 
leta 1907, odprto na strani s poglav-
jem O veri starih Slovanov, in mu ve-
lel, naj si prebere. »A si predstavljate, 
čitanka je bila iz leta 1907, notri so 
bili opisani slovanski bogovi. Kaj pa 
danes? Danes mladina o tem ne ve 
popolnoma nič!« je iz Borisa kar vrel 

gnev nad današnjim šolskim učnim 
načrtom.

Boris je širši javnosti postal znan, 
ko je leta 2012 izdal knjigo V siju me-
sečine, ustno izročilo Lokve, Prelož 
in bližnje okolice. Na zelo uspešno 
pot med ljudi jo je pospremil z bese-
dami, da je prišel čas, da kot potomec 
prikritih negovalcev in zbiralec izro-
čila rodne vere ter drugih pripovedi 
na vse zapiske gleda z veliko mero 
spoštovanja in jih lahko brez sramu in 
strahu objavi, ne samo za domačine, 
temveč tudi za širšo javnost. Besede 
poganstvo, je razložil, namenoma ni 
uporabil, ker je žaljivka in zmerljivka, 
česar si naši predniki, za vse, kar so 

Nataša in Gyantso v akciji


