Cuộc họp mặt hàng năm của Hàn Lâm Viện Âu Châu
(AESAL).
Rencontre annuelle de l’Académie Européenne
des Sciences, des Arts et des Lettres (AESAL)
autour des sciences et de la littérature.
(La version française se trouve après version vietnamienne)

Vào ngày 26/01/2018, trong khuôn khổ của cuộc Họp Mặt hàng năm, Hàn Lâm Viện Âu Châu
về Khoa Học-Nghệ Thuật-Văn Chương
(Académie Européenne des Sciences des Arts et des Lettres- AESAL)
đã tổ chức một buổi gặp gỡ tại Trung Tâm Hàn Lâm Khoa Học Ba Lan ở một địa chỉ trong khu
sang trọng của thủ đô ánh sáng:
74, rue de Lauriston-Paris quận 16.

Từ 2 giờ trưa, các Thành Viên của Hàn Lâm Viện Âu Châu và bạn bè đã vào phòng họp ‘lịch
sử’ của Trung Tâm Hàn Lâm Ba Lan,
nơi mà rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong quá khứ đã hằng lui tới, như nhà văn Marcel Proust
vào đầu thế kỷ thứ 20 hay nhà nữ khoa học gốc Ba Lan từng đoạt giải Nobel 2 lần : Marie
Sklodowska-Curie, bà đã tham dự những buổi thuyết trình về khoa học trong phòng họp này.
Vì lý do lịch sử, khung cảnh vẫn giữ nguyên không một mải mai thay đổi từ hơn 100 năm qua.

Cuộc gặp gỡ hôm ấy giữa các thành viên Hàn Lâm Viện Âu Châu (AESAL) cũng nhằm mục
đích trao giải cho cuộc thi tuyển Thơ 2017-2018 trong chủ đề «L’amour de la Liberté » (Tình
yêu dành cho Tự Do). Trong hội trường, có sự hiện diện của các nhà khoa học danh giá, các
nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đến từ hơn 25 quốc gia : Hoa Kỳ, Ukraine, Anh, Áo, Ý, Tây Ban
Nha, Ba Lan, Do Thái, Albanie, Thồ Nhỉ Kỳ, Maroc, Irlande, Nhật Bản, Việt Nam...

Chủ đề năm nay nhằm tuyển chọn các bài Thơ xuất sắc nhất về

“Tình Yêu dành cho Tự Do”,
cũng là để nói lên sự thách đố trước mọi ngăn cấm không cho con người có Tự Do.Nhà thơ
nổi tiếng của AESAL Chaunes đã viết :
“ Hãy đứng lên các nhà thi sĩ, và hãy dùng những vần thơ để đi tìm sự bí ẩn : từ đâu đã đến
tấm lòng yêu Tự Do không gì lay chuyển của con người”.
Mở đầu, Bà Thư Ký Vĩnh Viễn của AESAL và ông Giám Đốc Trung Tâm Khoa Học Hàn Lâm
Ba Lan đã có lời chào mừng quan khách.

Năm 2017, AESAL đã mất đi một thành viên danh giá, nhà văn Jean d’Ormesson mà TT
Emmanuel Macron đã trân trọng truy điệu trong ngày tang lễ ở điện Les Invalides.
Một đoạn phim ngắn về hành trình văn chương của nhà văn được chiếu lên màn ảnh để vinh
danh ông.
Phim được thực hiện bởi một Thành Viên người Việt: Quách Vĩnh Thiện. Và ông này cũng là
người được giao trọng trách tổ chức cuộc gặp gỡ hôm ấy.

Sau đó, ông Chủ Tịch AESAL , Giáo Sư Jean-Patrick Connerade giảng dạy tại Đại Học
Impérial Collège ở Luân Đôn đã có bài nghị luận về :
“Phải có sự sửa đổi nào để thúc đẩy nền Nghiên Cứu Ầu Châu được thăng tiến”.
Sau phần thuyết trình của GS Connerade, các nhà khoa học trong hội trường đã sôi nổi góp ý.

Một cuộc trao đổi ý kiến hào hứng trong hội trường.

Đến phần mà mọi người mong đợi : phát giải Cuộc Tuyển Chọn Thi Thơ trên toàn thế giới của
năm 2017.
Một Giáo sư trẻ đến từ Ukraine đã điều hành cuộc trao giải trong đó có nhiều quốc gia được
đại diện bởi các thi sĩ tài hoa,
lần lượt lên nhận giải và mề đai khen tặng trong tiếng vỗ tay của hội trường.

Giáo sư Tchystiak đến từ Ukraine (phải) điều khiển cuộc trao giải và Giáo Sư Kelmendi (trái)
đến từ Kosovo được trúng giài thưởng Thi Thơ.

Hai người đoạt giải đọc thơ.

Trong số người được khen tặng đoạt giải Thi Thơ có Nhạc Sĩ Giáo Sư Đàn Tranh Quỳnh
Hạnh.

Tất cả những người đoạt giải được mời lên chụp hình lưu niệm. Cô mặc áo veste đỏ là người
Nhật Bản
Sau cùng AESAL đã mời tất cả tham dự viên vào phòng tiếp tân để uống champagne và ăn
cocktail.
Mọi người cụng ly chúc mừng nhau cùng lúc tiếp tục trao đổi và hẹn năm tới sẽ gặp lại trong
một khung cảnh long trọng khác với một chủ đề mới chắc chắn sẽ rất là lý thú.

Rượu champagne sẵn sàng.

Buổi gặp gỡ của AESAL có một số người VN hân hạnh được mời tham dự.

Tối hôm đó một số thành viên của HLV đã được mời ăn một bửa tiệc thịnh soạn.
Hàn Lâm Viện Âu Châu về Khoa Học- Nghệ Thuật-Văn Chương (AESAL) là một cơ quan làm
việc với UNESCO với tính cách phi chính trị và không lệ thuộc quốc gia nào. Tất cả mọi người
trên thế giới có khả năng trong 3 lãnh vực trên có thể được gia nhập AESAL sau một sự khảo
sát của hội đồng Hàn Lâm Viện Âu Châu. Hiện AESAL có khoảng 500 thành viên với 52 quốc
tịch, trong số đó có 72 thành viên đã danh dự đoạt giải Nobel.
(Bài viết thực hiện bởi Thanh Vân, vừa được chỉ định ‘đặc trách liên lạc báo chí cho AESAL’
từ ngày 1/1/2018)

Xin mời đọc bài viết tiếng Pháp sau đây :

Rencontre annuelle de l’Académie Européenne
des Sciences des Arts et des Lettres (AESAL)
autour des sciences et de la littérature.
Le vendredi 26 janvier 2018, dans le cadre de la rencontre annuelle, les Membres de
l’Académie Européenne des Sciences des Arts et des Lettres (AESAL)
et leurs amis se sont réunis au prestigieux Centre Scientifique de l’Académie Polonaise
à Paris, 74 rue de Lauriston - Paris 16è.

À partir de 14 h, les participants ont commencé à investir la salle historique de l’Académie
Polonaise
où tant de personnalités célèbres y fréquentèrent comme Marcel Proust au début du XXè ou
Marie Sklodowska-Curie lors des conférences scientifiques.

Cette rencontre permis aussi de procéder à la remise de diplômes du Concours International
de Poésie 2017-2018 ayant pour thème :

L’AMOUR DE LA LIBERTÉ.

On y voit des éminents scientifiques réunis avec les Hommes de lettres et Poètes très connus
dans plus de 25 pays : USA, Ukraine, Grande Bretagne, Autriche, Italie, Espagne,
Pologne, Israël, Albanie, Turquie, Azerbaïdjan, Maroc, Croatie, Roumanie, Irlande, Japon, Viêt
Nam....

Pourquoi l’Amour de la Liberté ? La liberté défie toutes les logiques dans lesquelles on voudrait
l’enfermer.
«Levez-vous donc, poètes, et prenez la lyre pour commencer ce mystère : d’où vient notre
amour invétéré de la Liberté» (Chaunes 2016)
À 14h30, Madame Nicole Lemaire d’Agaggio, Secrétaire Perpétuellle de l’Académie
Européenne

et le Directeur de l’Académie Polonaise, Pr Maciej Forycki ont dit quelques mots pour saluer
les participants.

L’année 2017, l’Académie a perdu un de ses Membres éminents, l’écrivain Jean d’Ormesson.
Un vidéo retraçant sa vie a été projeté pour lui rendre hommage
(Le vidéo réalisé par Mr Quach Vinh Thien, Membre de l’ AESAL et aussi Responsable de
l’organisation de cette rencontre)

Le Président de l’Académie, Pr Jean-Patrick Connerade de l’Impérial Collège de Londres a
brillamment fait une Conférence au sujet :

«Quelles réforme Nationale pour libérer les forces vives de la Recherche
européenne?»
suivant un débat passionnant avec les scientifiques présentes dans la salle.

Monsieur Glibota, Vice-Président de l’AESAL pendant le débat scientifique est intervenu à
plusieurs reprises présentant notamment le grand écrivain croate M. Pesorda.

Le Docteur Général Court, Membre de l’AESAL donne son avis.

Un débat passionnant…
Puis la remise tant attendue de Prix du Concours International de Poésie,
animé par Pr Tchystiak de l’Ukraine et présidé par Mme La Secrétaire Perpétuel.
Les lauréats ont reçu leurs diplômes et certains leurs médailles sous les applaudissements.

Pr Tchystiak (droite) et un lauréat du Concours, le Pr Kelmendi du Kosovo.

Citation d’un poème

À 17h30, l’Académie Européenne offrit un cocktail à tous les participants qui ont joyeusement
trinqué le champagne. La rencontre se clôtura par un dîner chaleureux. Nombreux furent ceux
qui ont regretté que cette rencontre se termine : ils se réjouirent d’avoir fait de belles
rencontres scientifiques et littéraires !

par Marine Thanh Vân
(Responsable des relations avec la presse et les médias pour l’AESAL)
*Nous ne pouvons insérer toutes les photos qui seront publiées sur le site de l’ Académie
Européenne ci-dessous.
Site : http:/www. europeanacademysciencesartsand letters.com

ACADEMIE EUROPEENNE DES SCIENCES DES ARTS ET DES LETTRES
Secrétariat :
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