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Solaris se kot prava znanstvenofantastična klasika godi v popolni odtrganosti od
zemlje in vsega zemeljskega, na planetu, ki mu svetita dve sonci, modro in rdeče, in ga
celega prekriva en sam ogromen organski ocean, ki, kot se zdi, misli in ustvarja, in to
na način, ki je povsem izven meja človeškega razumevanja. Opisi nezemeljskih
naravnih pojavov na planetu Solarisu, ki pa bi lahko bili tudi zavestno delovanje oceana,
njegovi miselni procesi ali še kaj tretjega, se raztezajo v več strani dolgih pasažah in
so fascinantni v svoji razdelanosti, saj nam avtor razne »mimoide«, »simetriade« in
»asimetriade« priklicuje pred oči presenetljivo plastično, ne zanemari prepričljivih
detajlov, kot so dvojna senca, ki jo meče roka pripovedovalca ob vzhodu modrega
sonca, ali sluzaste nitke, ki se vlečejo po kopnem za valom želatinastega oceana. Vse
te čudne pojave na Solarisu ves čas gledamo od zunaj, skozi človeške oči astronavta
Krisa Kelvina, glede njihovega bistva in vzroka je bralec v temi, ravno tako neveden kot
številni fiktivni zemeljski znanstveniki, t. i. solaristi, ki desetletja proučujejo Solarisov
ocean in o njem postavijo cel katalog teorij, npr. da gre za vesoljskega jogija, ki
meditira. Človeški um pač ni zmožen prodreti v skrivnosti Solarisa in vse te teorije so
samo projekcija zemeljskih pojmovanj. Soočenje človeka z obstojem, ki mu je
popolnoma tuj in povsem drugačen od njega samega, avtorju služi za kritični prikaz
naše civilizacije in naše psihe. En astronavt na skorajda zapuščeni vesoljski ladji, ki lebdi nad valovi oceana, pravi
drugemu: »Ne rabimo drugih svetov. Rabimo zrcala. Ne vemo, kaj naj z drugimi svetovi.« Solaris trem astronavtom
v vesoljski postaji zares postane nekakšno krivo zrcalo: pošlje jim utelesitve njihovih najbolj sramežljivih fantazij,
spominov in obsesij, ki jim evfemistično pravijo »gostje«. Solaris je zelo statičen roman, vsa akcija se suče okoli
interakcije med gosti in astronavti, glavni zaplet v dogajanju pa so njihove dileme o tem, ali in kako bi se jih znebili.
Lemu uspe ustvariti osupljivo kombinacijo povsem fiktivnega paralelnega sveta, ki je zanimiv tako po estetski kot po
intelektualni plati, z realističnim prikazom skoraj dolgočasno navadne človeške duševnosti. Pogubi zapisana romanca
Krisa Kelvina s spominom na svojo mrtvo ženo (torej z svojim gostom) pa gotovo ni osrednja tema tega romana, zato
znameniti Solaris Andreja Tarkovskega v primerjavi z izvirnikom izpade kot zelo bleda kopija.
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