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Drahý Rilke!... Videl som v ňom, mal som rád v ňom toho najjemnejšieho a duchom najväčšmi požehnaného
človeka tohto sveta, človeka, ktorého najväčšmi postihovali všetky úžasné úzkosti a tajomstvá ducha.
Paul Valéry, 1927

Rainer Maria Rilke sa nehodil pre túto dobu. Zásluha tohto veľkého básnika nie je o nič väčšia, než že urobil
nemeckú báseň po prvý raz dokonalou. Nebol vrcholom našich čias, bol jednou z vyvýšenín, po ktorých osud
ducha kráča dobami... Jeho poézia patrí k tým spojivám v nemeckej poézii, ktoré držia pokope celé storočia.
Róbert Musil, 1927

Táto drobná postava, táto studnica veľkej poézie ... napísala raz verš, na ktorý moja generácia nikdy nezabudne:
„Kto vraví o víťazstvách? – Pretrvať je všetko.”
Gottfried Benn, 1949

Iba v ňom ako jedinom z nás bolo slovo už dokonalou hudbou.
Štefan Zweig, 1927

Pre tohto básnika sa znova raz začala budúcnosť.
Karl Krolow, 1975

VYSADENÝ NA VRCHOCH SRDCA. Hľa, aká malá,
pozri: posledná osada slova, a nad ňou, hľa,
takisto malý, už posledný
majer citu. Spoznávaš ho?
Vysadený na vrchoch srdca. Kamenistá zem
pod rukami. Aj tu zrejme
čosi zakvitne: z nemého zrázu
vykvitá nevedomá burina, a spieva.
Ale ten, ktorý vie? Ten, ktorý už začal vedieť

a teraz mlčí, vysadený na vrchoch srdca.
Zrejme tam v blahom vedomí sa poneviera
nejedno zviera, nejedno horské zviera,
chodí si isto chodníčkom, postáva. A veľký vták
bezpečí krúži vôkol vrcholov, čo rýdzo odmietajú. – Ale
vydaný napospas, tu na vrchoch srdca...
Irschenhausen 20. septembra 1914

