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Prozaik filozofického ladění a satirik zesměšňující choroby své doby a lidskou pošetilost (Hovory záhrobní, Sen neboli Lukianův život a jiné prózy,
Rozhovory bohov a jiné satirické,prózy, Pravdivé příběhy, Listy hetér, Slehy a úsměvy).
O autorovi ze záložky knihy Pravdivé výmysly: LÚKIANOS (okolo 120–180) se narodil v Samosatě v Sýrii. Měl se stát sochařem, ale z učení
zběhl, studoval řečnictví a naučil se výborně řecky. V Antiochii působil jako soudní řečník. Na cestách po Malé Asii, Řecku, Itálii a Galii si svými
sofistickými deklaracemi dobyl uznání a zbohatl. Kolem čtyřicítky se obrátil k filosofii, psal satirické dialogy a pobýval hlavně v Aténách. K stáru
se stal vedoucím místodržitelské kanceláře v Egyptě a tam také zemřel. Pod Lúkanovým jménem se zachovalo na osmdesát prací, u některých
z nich je však jeho autorství sporné. Jsou mezi nimi řečnická cvičení, hříčky, chvalořeči, soudní proslovy, řečnické listy, veršované skladby,
epigramy, a zejména parodie a satirické dialogy, kterýžto literární druh dovedl Lúkianos k uměleckému vrcholu. Nebyl sice samostatný myslitel,
popularizoval pouze filosofické názory různých škol, avšak psal bohatým atickým jazykem, do něhož mísil i obraty z mluvené řeči. Dbal
o dokonalost a živost stylu svých prací a jeho dílo, vysmívající se chorobám své doby a pošetilosti spisovatelských současníků, přetrvalo tisíciletí.
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