
ANESTIN, VICTOR 
Scriitor 
N. 17 sept. 1875, Bacău - m. 5 nov. 1918, Bucureşti. 
 
Fiul actorilor Ion şi Maria Anestin. 
A absolvit Liceul Carol I din Craiova (1892).  
În liceu a editat revista literară Freamătul 

(1892). Încă din această perioadă, lectura 
cărţ i lo r  lu i  Cammille Flammarion a fost 
decisivă pentru formaţia sa viitoare. A audiat 
intermitent cursurile Facultăţii de Litere şi 
Filosofie din Bucureşti. A lucrat încă din 
această per ioadă la diverse ziare din 
Bucureşti. 

Traduce mult din Flammarion şi, în 1901, 
publică un studiu monografic C.Flammarion. În 1907, înfiinţează So-
cietatea Astronomică Română. Flammarion îl ajută cu aparatură şi 
cărţi şi îl propune membru în Societé Astronomique de France, 
deschizându-i calea la revistele L’Astronomie, English Mecanics, 
The Nature (Anglia), Monthely Register (SUA). 

A scos prima publicaţie periodică de astronomie din România, 
Orion (1907-1912). În 1912 a întemeiat Universitatea Populară din 
Bucureşti, iar în 1913, Societatea Prietenii Ştiinţei, cu Gheorghe 
Ţiţeica, fost coleg de liceu la Craiova şi Ştefan Hepites. În 1916 a 
înfiinţat colecţia de popularizare Biblioteca Ştiinţa pentru toţi.  

A  publicat primul roman ştiinţifico-fantastic cunoscut în literatura 
română În anul 4000 sau O călătorie la Venus (1899).   

A colaborat la Apărarea Naţională, Patriotul, Ţara, Dimineaţa, Adevărul, Vre-
mea, Minerva, Viitorul, Ştiinţa tuturor etc. 

Opera: În anul 4000 sau O călătorie la Venus. Roman original 
(1899); Camille Flammarion. Biografia; Flammarion filosof, artist 
şi savant. Studiu critic (1901); Planeta Marte (1910); Cometele, 
eclipsele şi bolizii ce s-au observat în România între 1386 şi 
1853 după mss. şi documente (1912); Eclipsele de soare (1914); 
Femeile învăţate (1915); Povestea ştiinţei (1916); Cutremurele de 
pământ: Cutremurele din România (1916); Amintiri din teatru 
(1918); Cum să înveţi stelele (1922); În anul 4000 sau o călătorie 
la Venus, roman (1986); O tragedie cerească, povestea astro-
nomică (1986). 
 Traduceri: A. Clerke. Istoria astronomiei (s.a.); Fenomenele spiri-
tismului (1907); W. Shakespeare. Hamlet (1908); idem Othello 
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(1908); idem Regele Lear (1909); G. Le Bon. Naşterea şi moartea 
materiei. Studiu filosofic(1912); Lord Macauly, Frederic cel Mare 
(1918) etc. 
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