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Mallarmé píše knihu, ktorej hĺbka prekvapí, ako jej nádhera oslní všetkých okrem nevidomých.
Paul Verlaine

Pre mňa predstavoval najvyššiu čistotu viery v poéziu. Všetci ostatní spisovatelia sa mi popri ňom
zdali, že nepoznali pravého boha a že sa oddali modlárstvu.
Paul Valéry

V Mallarmého čistej poézii iniciatíva je ponechaná slovám, tak ako v mystike čistej lásky je
iniciatíva daná Bohu. V prameni básne je zaiste schéma, citový tón, vnímavý prázdny priestor,
použiteľná voľná sila, ako v prameni čistej lásky je vždy jednotlivec. V tejto schéme, aby bola
prenesená na živú bytosť, pôsobia zaklínania a pretváracia čaromoc slov.
Albert Thibaudet

Odtrhnutá od skutočnosti, ktorú neberie na vedomie, ale odtrhnutá práve tak od obrazu seba samej,
ktorý chce poznať, ktorý umiesťuje priamo pod oblohou a s ktorým sa chce z odstupu stotožniť,
mallarméovská poézia sa utvára v uzavretom kruhu. Je skríženým odrazom, ktorý si skrze sklo a
prázdnotu vymieňajú dve polovice jednej myšlienky, ktorá sa usiluje byť myslená sama sebou.
Georges Poulet

Čo je u neho vskutku najvýnimočnejšie, je nezvyčajná, temná a nedotknuteľná verbálna topografia,
ktorú nijaké objasňovanie nie je vstave ohroziť. Od čitateľa vyžaduje zabudnúť na význam, aby
mohol vychutnať mágiu, zaklínanie a čaro.
Paul Bénichou

Mallarmé je z diaľky najrozľahlejším priestorom úvahy, hľadania a vypracovania predstavy o
poézii, aká bola v jeho časoch v Európe. Je teda veľmi ťažké vystúpiť na taký bod, ktorý ovláda
celé jeho dielo, celý jeho osud.
Yves Bonnefoy

Tak rád si vyberám len silou predstavy,
keď knihu zatvorím pri Pafe, jeho mene,
rumisko morskými penami posvätené,
čo v diaľke hyacint slávnych dní vyjaví.
V blízkosti tuhých zím na ostrí tíšavy
nebudem v nárekoch vypúšťať prázdne tiene,
akže tá biela hra pri zemi rozjasnene
všade česť zmyslenej krajiny odpraví.
Môj hlad, čo žiadnou z fíg nebude nikdy sýty,
v ich kaze učenom rovnakú sviežosť cíti:
Kiež jedna omamne jak telo zažiari!
Tak s nohou na zmiji, kde cit nám žíha stonky,
už dlhšie myslievam snáď s vášňou na tvári
na inú s páleným prsníkom Amazonky.

