
Butinarii la Javols 

(Jurnal de stagiu) 

3 iunie 2018 

La internat fiecare echipă a primit câte o cameră cu duș, având un nume forestier precum 

laricele, pinul-maritim, stejarul-verde. La fel, fiecare dintre cele patru case din campusul școlii are 

un nume local. A noastră se cheamă Cevennes, adică acel munte din regiune clădit pe material 

șistos. Celelalte trei sunt Aubrac, pe bazalt, les Causses, pe calcar și La Margeride, pe granit. 

4 iunie 2018 

Din ce motive dl. Nicolas Belet - originar din Carpați, a fondat o școală forestieră la Javols? 

De ce s-a retras în cel mai puțin populat departament al Franței? Biserica din sat bate din clopot la 

ora 7, dimineața și seara, mereu, ca pentru a-i celebra amintirea și prezența în cimitirul cel nou. 

5 iunie 2018 

Trasul cablului de la TAF, mai ales dacă funia se mușcă precum face șarpăul, cere mult 

efort. Elevii par epuizați. Greață, amețeală, vârtejuri. Dozați-vă efortul mai bine, le spune JF. Pentru 

performanță trebuie să fiți atenți la igiena vieții: somn, apă nu cola, mâncare sănătoasă nu șipsuri. 

De vină sunt cerealele voastre, replică stagiarii năsăudeni. Ori poate stresul, comunicarea, 

altitudinea - școala se află situată la 1100 m, regimul alimentar. Le este mereu foame. Tot timpul 

mâncare, mâncare. Doar n-au venit în Franța ca să moară de foame! Parcă doresc să recupereze în 

două săptămâni ce n-au rezolvat și împlinit într-o viață întreagă: dinții, rânza, mandulele, durerile de 

burtă. În plus, elevii recenți trebuie să fie branșați la internet și atunci când mănâncă și dacă se poate 

tot timpul. Unii nu sunt în stare să facă nici măcar operațiunile elementare fără un suport electronic. 

6 iunie 2018 

Aici, în mașină, toată lumea trebuie să poarte centură, ca gorduna. În România acest lucru 

nu este obligatoriu, mai ales dacă-ți faci o cruce în prealabil. Dintr-un telefon cântă ceva Nicolae 

Guță. Apropos, în La Lozère automobilele Dacia sunt de vreo doi ani încoace vizibil majoritare. 

7 iunie 2018 

Profesorii tineri, de specialitate, de la Javols, sunt școliți la Montelimar, la Mirecourt sau la 

Bastides des Jourdans. Elevii noștri au lucrat, după propria expresie, cu ghidușie și nu s-au lăsat pe 

tânjală precum niște cai slăbănogi. Rețineți că școala de aici participă la lucrările de exploatare ca 

orice altă întreprindere beneficiind însă de anumite clauze, cum ar fi timpul de exploatare. În rest 

lucrează la aceleași tarife ca oricare altcineva. 155 zile pentru profesioniști = 9 luni pentru o școală. 

8 iunie 2018 

Astăzi vorbim în pădure despre marele G, suprafața de bază în m
2
 la ha, și despre lipsa mică. 

 

 G. N. 


