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Што су гођ људи на овоме свијету измислили, ништа се не може испоредити 
с писмом. Пријатељу или знанцу своме, који је на далеко преко бијелог 
свијета, послати мисли своје на комаду артије; читати, што су други 
писали прије двије иљаде година, и написати, да могу други послије неколико 
иљада година читати; то је наука, која ум љуцки готово превазилази, и 
могло би се рећи, да је онај, који је први њу измислио, био више Бог него 
човек. Писмо је отворило пут уму љуцкоме, да се приближи к Богу по 
могућству своме. Оно је измишљено, од прилике, прије четири иљаде година; 
и послије свога тешкога и чуднога постања тако је ласно постало, да данас 
на свијету нема никаква заната лакшега од њега; и тако се по свијету 
размложило, да данас у Европи има народа, у којима нема човека, да не зна 
читати и писати.

Вук Стефановић Караџић
Беч 1827.
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