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САЖЕТАК: У раду се анализира кпмпатибилнпст српскпг ёирилишнпг писма с расппредима слпва кпји се 

кпристе на тастатурама писаёих мащина, пднпснп кпмпјутера. Уз кратак псврт на најзаступљеније расппреде 
(тзв. универзални, пднпснп QWERTY, намеоен превасхпднп англпсакспнскпм и германскпм свету, и 
ЙЦУКЕН, намеоен делу света кпји кпристи ёирилишнп писмп), указује се да је расппред кпји данас важи за 
„српску тастатуру” заправп маоа мпдификација QWERTY-ја. У другпм делу рада, уз кприщёеое апаратуре 
Маркпвљевих ланаца, на емпиријскпм примеру Сеоба, једнпг пд најппзнатијих рпмана српске 
коижевнпсти, ппказана је некпмпатибилнпст пвих расппреда за српскп ёирилишнп писмп и тиме истакнута 
пптреба тражеоа нпвпг стандарда. 
 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: QWERTY, ЙЦУКЕН, српска ёирилица, тастатура, Маркпвљеви ланци, стандард 

 

 Расппред слпва (ташније, карактера) на тастатури кпмпјутера пбишнп прихватамп 
кап нещтп датп, п шему се не ппстављају питаоа. При тпме, не затп щтп би тп билп некакав 
табу, нещтп забраоенп или непријатнп за прппитиваое, веё пре (или превасхпднп) из 
разлпга щтп нисмп наушили да ппстављамп питаоа. Утпликп вище пвп важи за малп 
старије кприснике писане (заправп, щтампане) реши, за пне кпји су некада кпристили 
писаёе мащине, а кпје су данас, или ёе тп ппстати кпликп сутра, музејски експпнати. 
Дпдуще, кпд кприсника српскпг писма ппвременп се ппјављују захтеви да им се пмпгуёи 
кприщёеое српске тастатуре, при шему се ппд опм ппдразумева, заправп, иста веё 
ппзната тастатура, кпју сви кпристимп, и на кпјпј су изврщене пдреѐене кпзметишке 
прпмене: уместп латинишних слпва (енглеских, или у нпвије време слпва Гајеве латинице) 
на оима се ппјављују слпва српске ёирилице (уз пдреѐене, веё пдпмаёене, мпдификације 
изазване ппстпјаоем специфишних слпва српске ёирилице – љ, о, ч, кап и щ, ё, ѐ, ш, ж за 
кпје се у Гајевпј латиници кпристе слпва преузета из шещкпг алфавита). У пдсуству 
пдгпварајуёе акције државе, тј. оенпг пргана задуженпг за културу, пвим захтевима 
излазе у сусрет нефпрмална удружеоа, кпја су ппвременп такве тастатуре и бесплатнп 
дпдељивала заинтереспванима, дпк кпмерцијални интерес практишнп и није ппказан –
гптпвп да се нигде не мпгу купити такве („ёирилишне”) тастатуре. Неёемп се, пвде, 
задржавати, на пптпунпм неппстпјаоу пдгпвпрнпсти надлежних и на оихпвпм 

непредузимаоу никаквих активнпсти да се пваквп, хаптишнп и непдгпвпрнп, стаое 
регулище, и тп пнакп какп тп налажу правни пквири, државни назпри, правна и мпрална 

пдгпвпрнпст. 
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 У смислу наведенпг ппставља се некпликп важних питаоа. Најпре, щта је тп српска 
тастатура, тј. стандардан расппред слпва српске ёирилице (и да ли тп уппщте ппстпји), 
защтп кпристимп ппстпјеёу тастатуру, и защтп бисмп је називали „српска“, шак и акп би на 
типкама стајала слпва српске ёирилице, и најзад питаоа малп вище стратещкпг карактера, 
пппут питаоа – када је и какп настап расппред слпва на тастатури кпји ми данас 
кпристимп. Наредни текст ппкущаёе да расветли нещтп пд управп ппстављених питаоа, а 
затим да на пснпву мале емпиријске анализе да пдреѐене предлпге и сугестије усмерене 
на ствараое пнпга щтп би требалп да се назива „српска тастатура”. 
 

ШТА ЈЕ QWERTY И КАКО ЈЕ НАСТАО? 

 

 Дп пре некпликп гпдина, а практишнп и данас, дакле и у времену када су 
кпмпјутери гптпвп у пптпунпсти избацили из упптребе писаёе мащине1, пгрпмна веёина 
кпмпјутера кпристила је тастатуре у кпјима су се у гпроем реду тастера (не ппсматрамп 
ред у кпјима се налазе брпјеви и специфишни симбпли) налазила слпва енглеске латинице 
QWERTYUIOP. Према првих щест слпва (слева) у тпм расппреду, пн је назван и патентиран 
кап QWERTY (слика 1). QWERTY расппред је данас такпреёи ппщтеприхваёен 

(универзалан), бар у англпсакспнскпм и германскпм свету, и тп без пбзира на брпјне 
ппкущаје да се смени другим, ефективнијим расппредпм. Наравнп, када гпвпримп п 
QWERTY-ју, треба имати у виду да ппстпје и оегпве пдгпварајуёе мпдификације (или 
варијанте), кап щтп је и ппменута варијанта заснпвана на кприщёеоу слпва Гајеве 
латинице, кпја заправп представља мпдификацију немашке варијанте QWERTY-ја, у кпјпј се 
на месту слпва Y налази слпвп Z (и кпја се стпга среёе ппд именпм QWERTZ)

2
. 

 Какп је настап QWERTY расппред, и защтп је пн данас (ппщте)прихваёен? Одгпвпре 
на пва питаоа мпже (или би требалп) да да екпнпмска истприја. Меѐутим, кап и када су 
мнпги други прпблеми у питаоу, и пвде је тещкп дпёи дп нещтп кпнкретнијих шиоеница, 
а јпщ теже дп кпнкретнијих закљушака, упркпс тпме щтп пва истприја не иде далекп у 
прпщлпст. Ппзабавимп се малп детаљније пвим прпблемпм, али без залажеоа у 
пдреѐена дпктринарна питаоа, кпја истпријски дпгаѐаји и оихпва тумашеоа неминпвнп 
намеёу кап важна. 

 

                                                           
1
 Самп пре некпликп гпдина, 2011, затвпрена је у Индији ппследоа фабрика писаёих мащина [gazeta.ru 

2011]. 
2
 Наравнп, мпдификације се пднпсе на слпва Гајеве, тј. шещке латинице: „š”, „č”, „ć”, и у нпвије време „đ”, 

кпје раније у Гајевпј латиници није билп прихваёенп (уместп оега кприщёени су или „gj”, или „dj”). 
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Слика 1. Класишна QWERTY тастатура 

 

 У наушнп-пппуларнпм издаоу *Грицак и Ткаш 2003: 282–287] дата је кратка истприја 
ствараоа писаёе мащине, кпја се практишнп свпди на 19. век, с пбзирпм на тп да су 
ппкущаји у 18. веку резултпвали тпликп неппдесним мпделима да су пстали без примене. 
Ппсле два релативнп успещна ппкущаја (ктиппграф Ксавијера Прпгрина /Xavier Progrin/ 

1833. и варијанта писаёе мащине намеоена слепима Шарла Турбера /Charles Thurber/ 

1843), знашајан дппринпс дали су Кристпфер Летем Шпулз (Christopher Latham Sholes), и 
оегпви сарадници Самјуел Суле (Samuel W. Soulé) и Карлпс Глиден (Carlos Glidden). Они су 
1867. ствприли специјалну мащину, намеоену щтампаоу брпјева у серији банкнпта, кап и 
нумерацији страна у коигама, а затим су се ппсветили кпнструисаоу писаёе мащине 
намеоене щтампаоу слпва. На пснпву тпга, пни су наредне гпдине кпнструисали и 
патентирали писаёу мащину, а даљи рад веё припада сампсталнп Шпулзу3. Он је 1873. 
припремип мащину кпју је прихватип „Ремингтпн и синпви”, тада један пд највеёих 
прпизвпѐаша пружја и разних мащина. Меѐу купцима прве серије Ремингтпнпвих мащина 
бип је и Марк Твен (Mark Twain), а оегпв Том Сојер из 1876. првп је великп делп написанп 
писаёпм мащинпм. Даља судбина писаёих мащина за нащ текст није пд интереса. 
 Уместп тпга, нас интересује други аспект рада кпјим се измеѐу 1867. и 1873. бавип 
Шпулз, наиме расппред слпва на мащини. У првпбитнпј верзији Шпулз је кренуп пд 
абецеднпг расппреда, али су затим оегпви наппри били усмерени на смаоиваое 
меѐуспбнпг судараоа типки, кпје су се налазиле на пплугама шије је ппкретаое пстављалп 
птисак слпва. Ппщтп је збпг неусаврщенпсти тих првих мпдела шестп дплазилп дп таквих 
судараоа, а тиме и дп грещака у птискиваоу слпва, Шпулз је метпдпм прпба и 
исправљаоа грещака птищап далекп пд првпбитнпг мпдела (абецедни расппред) и на 

                                                           
3
 На интернет страницама се мпгу прпнаёи разлишити текстпви, где се ппред Шпулза за заслуге у ствараоу 

писаёе мащине аппстрпфирају наведена два прпналазаша (Суле и Глиден), при тпме или заједнп, или самп 
један пд оих. Ми се неёемп бавити тим прпблемпм. За оегпвп детаљније сагледаваое ппгледати, на 
пример, серију Велерпвих текстпва [Weller 1989–1991]. 
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крају је ствприп шетвпрпредну тастатуру блиску савременпј, кпју веё знамп кап QWERTY. О 
тпме кпликп је наведени прпблем бип знашајан мпжда најбпље гпвпри шиоеница да 
ппстпје извпри кпји тврде да је QWERTY расппред разраѐиван с намернпм идејпм да се 
усппри прпцес укуцаваоа текста, щтп би пп себи дппринелп да се прпблем судараоа 
типки умаои. Прпцес разраде QWERTY-ја заврщили су механишари Ремингтпна брпјним 
изменама (на пример, слпвп R заменилп је ташку, кпја се дп тада налазила у гпроем реду), 
и такп је настап расппред кпји данас ппзнајемп и кпристимп. Какп ппдвлаши Дејвид (*David 

1985+, види такпѐе превпд на руски језик *Дэвид 2007+), не малу улпгу играп је и, данас 
вище негп актуелни, маркетинщки трик ппмпёу кпјег су у гпрои ред ппреѐана слпва кпја 
пмпгуёавају лакп укуцаваое назива бренда – TYPE WRITER. 

 Тиме, меѐутим, успех и кпнашна ппбеда QWERTY-ја јпщ нису били пбезбеѐени. У 
ппследоим деценијама 19. века на америшкпм тржищту ппјављивале су се мащине кпје су 
биле пзбиљни кпнкуренти Шпулзу и QWERTY-ју. Ипак, када су, срединпм 1890-их 
захваљујуёи технплпщким усаврщаваоима, превладане миркптехнплпщке преднпсти 
QWERTY-ја, у САД је ппшеп развпј стандарда заснпван управп на пвпм расппреду, п кпме 
се ппшелп гпвприти кап п универзалнпм. Дејвидпва разматраоа п тпме какп је и защтп 
QWERTY стандард пднеп ппбеду *David 1985+ ппстала су један пд утицајнијих радпва 
срединпм 1980-их и тпкпм 1990-их, изазвавщи щирпку дискусију у кпјпј су ппред Дејвида 
[David 1997+ ушествпвали Лајбпвиц и Маргплис, веёим брпјем радпва из кпјих је 
резултпвала коига *Liebowitz and Margolis 1999], али и други аутпри [Arthur 1989], [Lewin 

2001+. Дискусија је ппред пснпвнпг прпблема – слпбпдна тржищна утакмица измеѐу 
разлишитих мпдела дала је кап резултат ппбеду непптималнпг рещеоа, щтп је супрптнп 
ппставкама слпбпднпг тржищнпг мпдела – разматрала и низ других, укљушујуёи и 
метпдплпщке. Ми се неёемп бавити дпктринарним питаоима пваквпг исхпда, п шему су, 
упсталпм, екпнпмски истпришари и тепретишари дали вище претппставки и тумашеоа, 
ппшев пд тајнпг дпгпвпра у пквиру плигпппла прпизвпѐаша писаёих мащина (щтп је једнпм 
приликпм истакап Двпрак, твпрац једнпг пд алтернативних расппреда), па дп несппзнатих 
утицаја детерминистишких сила истприје, щтп је сам Дејвид илустрпвап ппзнатим 
Тплстпјевим разматраоем делатнпсти истпријских јунака оегпвпг бесмртнпг Рата и 
мира4

 *Тплстпй 1980: 12+: „Свакп оихпвп дејствп, кпје се оима самима шинилп 
прпизвпљним, у истпријскпм смислу је непрпизвпљнп, а налази се у ппвезанпсти са целим 
тпкпм истприје и предппредељенп је у вешнпсти.” 

 Расппреде кприщёеоа тастатура у земљама Еврппе ппказује слика 2. 
 

                                                           
4
 Заправп, рпмана Рат и друштво, какп гласи прави наслпв пвпг рпмана. 
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Слика 2. Слпвни расппреди на тастатурама у Еврппи 

Извпр: *AZERTY] 

 

 Без пбзира на аргументе и закљушке пве дискусије, пстају шиоенице да је QWERTY 

стандард изащап кап ппбедник над суперипрнијим стандардима, кпји су се ппјављивали 
не самп у тпм, ппшетнпм перипду, веё и практишнп тпкпм целпг 20. века, измеѐу псталпг и 
над тзв. идеалнпм тастатурпм у кпјпј се у гпроем реду налазе слпва DHIATENSOR, кпјима 
је мпгуёе саставити пкп 70% реши енглескпг језика. Ппсебнп је у тпм смислу истакнут тзв. 
Двпракпв стандард, DSK – Dvorak Simplified Keyboard (слика 3). Август Двпрак (August 

Dvorak, на шещкпм Dvořak – Двпржак), америшки психплпг и прпфеспр Ващингтпнскпг 
универзитета, шещкпг ппрекла, разрадип је и патентирап пвај прпјекат заједнп с Виљемпм 
Дилијем (William Dealey) 1936. Сам Двпрак бип је апсплутнп свестан неадекватнпсти 
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унверзалнпг расппреда и преднпсти свпг рада5
. Иакп је несумоивп надмпёна у пднпсу на 

QWERTY
6, и не захтева мнпгп времена и труда за усвајаое, Двпракпва тастатура није 

успела да пптисне Шпулзпву, тј. Ремингтпнпву. Дпдуще, Америшки институт наципналних 
стандарда (ANSI) 1982. гпдине дпделила јпј је статус стандарда уппреднпг с QWERTY-јем, 
такп да у данащое време кпмпјутери имају тастере за прелазак с једне на другу тастатуру. 
Меѐутим, мнпги за ту мпгуёнпст једнпставнп не знају, такп да се прпцеоује да данас 
Двпракпву тастатуру кпристи свега пкп 2% кприсника кпмпјутера. Вище пд шетири 
деценије Двпракпве бпрбе (умрп је 1975), уз брпјна признаоа7, нису дпнела пшекиван и 
заслужен резултат, оегпва тастатура није сменила QWERTY-јеву. Кап щтп је, упсталпм, без 
таквпг резултата псталп седам предлпга ппбпљщаоа пве тастатуре, патентираних у САД и 
Великпј Британији пд 1909. дп 1924. гпдине *David 1985: 332]. 

 

 

 

Слика 3. Двпракпва тастатура 

 

 У време разраде и патентираоа Двпракпве тастатуре веё су у упптреби биле 
електришне писаёе мащине, такп да прпблем судараоа типки, и ппследишнп квареоа 
самих мащина, кпји је задавап тпликп мука Шпулзу сада вище није ппстпјап. Двпрак се, 

стпга, ппсветип рещаваоу другпг прпблема – прпблема умпра пператпрпвих руку, дакле 
физиплпщкпг прпблема, щтп је и билп мнпгп ближе оегпвпј пснпвнпј прпфесипналнпј 

                                                           
5
 Сам Двпрак писап је 1934. да је без ппсебних наппра мпгуёе ствприти десетине расппреда слпва кпји у 

најмаоу руку неёе бити гпри пд универзалнпг (QWERTY), и да ёе, акп се расппред из трију слпвних редпва 
слушајнп ппстави, нпвпдпбијени расппред најверпватније бити удпбнији пд универзалнпг. 
6
 Илустрација кпју навпди Дрпздпв [Дрпздпв+ ппказује ту мпгуёнпст врлп убедљивп: у тпку псмпшаспвнпг 

раднпг времена прсти на тастатури Двпрака преѐу 2 км, а на универзалнпј шитавих 7 км! 
7
 Измеѐу псталпг, и впјнп-ппмпрских снага САД, кпје су у ратним услпвима експериментисале с 

мпгуёнпстима примене Двпракпве тастатуре. 
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впкацији. Ради тпга пн је прпушавап ушестанпст ппјављиваоа слпва и физиплпгију људских 
руку, и на пснпву тпга фпрмирап је пснпвне принципе, на кпјима је и заснпван оегпв 
расппред [PowerTyping]: 

 при куцаоу руке треба да се смеоују щтп шещёе, 
 за максималну брзину и ефикаснпст куцаоа најлакщи за укуцаваое треба да буду 

најшещёе сусретани симбпли (тп знаши да тастери с тим слпвима треба да буду у 
пснпвнпм реду, где су ппстављени прсти, и у зпни кажипрста и средоих прстију), 

 аналпгнп, ретка слпва треба да буду у нижем реду, шије тастере је најтеже 
притиснути, 

 десна рука треба да буде вище пптереёена негп лева (с пбзирпм да су људи 
веёинпм дещоаци), и 

 укуцаваое диграфа суседним прстима је теже негп прстима кпји су далекп један пд 
другпг. 

 Од нпвијих ппкущаја да се превазиѐе застарели универзални расппред пажоу 
привлаши тастатура Кплемак (слика 4), кпју је 2006. гпдине разрадип Шај Кпулман (Shai 

Coleman). Намеоена је за укуцаваое енглеских текстпва, с именпм у кпјем се кпмбинују 
два у пвпј пбласти истакнута имена – Coleman+Dvorak, а кпја је ппсебнп прилагпѐена 
пдреѐеним захтевима кпји прпизилазе из примене кпмпјутера (кпмбинације Ctrl+Z и 
Ctrl+S). 

 

 

 

Слика 4. Тастатура Кплемак 

 

 Најзад, пптребнп је истаёи да се у неанглпсакспнскпм делу свету кпристе и 
другашији расппреди. Такп се у Францускпј и Белгији кап стандардан кпристи расппред 
AZERTY (такпѐе, у Швајцарскпј, Луксембургу, Мпнаку и неким другим земљама кап 

алтернативан). Иакп се мпже ппсматрати и кап варијанта универзалнпг расппреда, у оему 
су изврщене неке знашајне прпмене, па се мпже с правпм гпвприти и п другпм расппреду 
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(прпмеоена су места слпвима „a” и „z” са слпвима „q” и „w”, щтп се види веё из назива 
расппреда, кап и слпву „m”, уз јпщ неке прпмене кпд специјалних карактера). 
 

ЙЦУКЕН, СРПСКА ЋИРИЛИЦА И СРПСКА ТАСТАТУРА 

 

 У језицима кпји кпристе ёирилишкп писмп (изузев српскпг) у упптреби је тастатура 
кпја је, пп аналпгији с QWERTY-јем, ппзната ппд именпм ЙЦУКЕН (аналпгнп називу 
QWERTY расппреда – првих щест слпва слева у гпроем слпвнпм реду). Ова тастатура се 
разраѐује пд краја 19. века, тпкпм прптеклпг времена претрпела је пдреѐене измене, 
измеѐу псталпг и у вези с правпписнпм рефпрмпм у рускпм језику 1919. гпдине, када су 
пдстраоена пдреѐена слпва. Пптише из САД, с краја 19. века (у Русији, тј. Спвјетскпм 
Савезу прпизвпдоа писаёих мащина ппшела је тек 1930-их гпдина), а тп је веё билп време 
када су пснпвни прпблеми били сппзнати и рещени. Услед тпга, пва тастатура је ппдеснија 
пд универзалне, пна је веё ппщтпвала принцип да се најшещёе упптребљавана слпва 
групищу у средини тастатуре. Кпнашан пблик (слика 5) тастатура је дпбила накпн прпмена 
срединпм 1950-их и пдреѐених прилагпѐаваоа кпмпјутерскпј технплпгији 1990-их. 
Меѐутим, с пбзирпм да се у пснпвним редпвима не налазе сва слпва (ё је смещтенп у реду 
где су брпјеви и специјални знаци), кап и да су ташка и запета на истпј типки, Microsoft 

Windows нуди и варијанту Руски мащинппис (Russian Typewriter), кпја те прпблеме 
превазилази. 
 

 

 

Слика 5. ЙЦУКЕН тастатура 

 

 Кап щтп је веё истакнутп, за разлику пд других језика кпји кпристе ёирилишнп 
писмп (ппред рускпг, украјинскпг и белпрускпг, ту су и језици неслпвенских нарпда у 
Рускпј Федерацији, пднпснп бивщем СССР-у), у српскпм језику кпристи се немашка 
варијанта QWERTY-ја, пднпснп QWERTZ тастатура, уз пдреѐене мпдификације ппвезане са 
специфишним слпвима српске (Мркаљ-Вукпве) ёирилице (слика 6). 
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Слика 6. „Српска” тастатура 

 

 Наравнп, пва тастатура није извпрнп српска, и није пдувек кприщёена. Сашуване су 
писаёе мащине с другим расппредпм, кап на пример ппследои мпдел AEG писаёе 
мащине из 1910. гпдине, претеша писаёе мащине Olympia mod 8 (слика 7). Предмет пвпг 
рада није истраживаое истприје тзв. српске ёирилишне тастатуре, затп се на тпме неёемп 
вище задржавати. 
 

 

 

Слика 7. Ппследои мпдел AEG писаёе мащине из 1910. гпдине 
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КОМПАТИБИЛНОСТ СРПСКЕ ЋИРИЛИЦЕ С РАСПОРЕДИМА QWERTY И ЙЦУКЕН 

 

 Смеоиваое слпва у некпм тексту представља реализацију слушајнпг прпцеса, кпја 
се пдвија у складу с ппставкама Маркпвљевих ланаца (према рускпм математишару 
Андреју Андрејевишу Маркпву). Дпспеваое у некп нпвп стаое (пвде – ппјављиваое нпвпг 
слпва, тј. карактера) је независнп, пднпснп пнп не зависи пд претхпднпг (претхпдних) 
стаоа веё јединп пд стаоа у кпме се систем тренутнп налази. Ппщтп је у питаоу 
стпхастишки (слушајни) прпцес, та зависнпст изражава се у виду верпватнпёе, а самп 
смеоиваое стаоа представља се у виду тзв. матрице прелаза (транзитивне матрице). 
Мпгуёа стаоа система пдреѐена су брпјем карактера у азбуци: ппщтп српску азбуку шине, 
ппред самих ёирилишних слпва, и знаци интерпункције и брпјеви, укупан брпј стаоа је 
веёи пд брпја слпва (30). Имајуёи, меѐутим, у виду шиоеницу да се, пп правилу, слпва 
расппреѐују у три пснпвна реда тастатуре, а брпјеви и специјални знаци (знаци 
интерпункције) у дпдатнпм гпроем реду, или при крајевима пснпвних редпва, у 
нареднпм излагаоу ми ёемп углавнпм занемаривати брпјеве и специјалне знаке, 
задржавајуёи се самп на слпвима. Дакле, мпжемп реёи да се систем креёе у пквирима 30 
пснпвних стаоа. 
 Иакп се у литератури истише да Маркпвљеви ланци (и прпцеси) налазе щирпку 
примену у разлишитим пбластима [Зприн и др. 2013: 4+, утисак је да се таква пцена вище 
пднпси на тепријске мпгуёнпсти оихпве примене, негп на саму праксу. С аспекта нащег 
рада, интересантнп је ппменути да је једна пд првих пбласти оихпве примене била 
лингвистика – Маркпв је за илустрације свпјих изушаваоа кпристип смеоиваое 
сампгласника и сугласника у првпј глави Јевгенија Ооегина. 
 Да бисмп пдгпвприли на прпблем кпји се налази у наслпву пвпг пдељка, пптребнп 
је размптрити две (квантитативне) карактеристике стаоа у кпјима се систем налази, или 
мпже да налази. Тп су најпре релативне ушестанпсти ппјављиваоа слпва (или у щирем 
смислу – карактера), и другп релативне ушестанпсти прелазака из једнпг у другп стаое (пд 
једнпг на другп слпвп). Обе врсте ушестанпсти у литератури се називају емпиријским 
верпватнпёама, а оихпва ппузданпст, пцеоивана увек на пснпву узпрка, зависи пд 
велишине и репрезентативнпсти узпрка. Скуп стаоа у кпме се систем мпже наёи кпнашан 
је и неизмеоен (псим у изузетним слушајевима, када дплази дп прпмена, кап щтп је бип 
слушај рецимп с ппменутпм Мркаљ-Вукпвпм рефпрмпм, тпкпм кпје је брпј слпва у српскпј 
ёирилици са 428

 сведен на данащоих 30), али се релативна ушестанпст ппјединих стаоа у 
целпкупнпм систему никада не мпже ташнп утврдити – цеп скуп (пппулација) практишнп је 
непгранишен, шини га све щтп је икада написанп на српскпм језику. За емпиријске анализе 
пвај мпмент је изузетнп знашајан, пн ппсебнп аппстрпфира репрезентативнпст узпрка. У 
                                                           
8
 Према Мркаљевпм списку црквене „буквице наще” из 1810. гпдине *Окука 2010: 68, 123+. 
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нареднпј анализи ми смп изабрали једнп коижевнп делп, рпман Сеобе Милпща 
Цроанскпг [Цроански]

9
. Наравнп, самп једнп делп у квантитативнпм смислу пптпунп је 

недпвпљнп, и стпга пример има пре свега илустративан карактер. С друге стране, мпжемп 
сигурнп реёи да је пвај рпман репрезентативан у смислу језика кпји кпристи, шак и акп 
занемаримп ппстпјаое архаизама у оегпвим пдреѐеним секвенцама. 
 Ппгледајмп најпре ушестанпст ппјављиваоа слпва у наведенпм рпману (табела 1). 
Она је дата према расппреду слпва на „српскпј тастатури” (слика 5), и тп у две варијанте, 
пд кпјих прва пзнашава оихпвп ппјављиваое у пквирима пдгпварајуёих реши (дакле у 
слушајевима када им следи некп другп слпвп) а друга укупан брпј ппјављиваоа. Први пд 
наведених брпјева важан нам је збпг пдреѐиваоа релативних ушестанпсти ппјављиваоа 
прелаза из слпва у слпвп, где ёемп се дакле задржати самп на слпвима (а не и на другим 
карактерима). У пвпм и нареднпм прегледу занемариёемп шиоеницу да слпва на 
тастатурама (без пбзира на кпнкретан расппред) нису расппреѐена у виду квадрата (или 
правпугапника) кпји се налазе неппсреднп један исппд другпг, какп је тп приказанп у 
наведеним табелама. 
 

Табела 1. Ушестанпст ппјављиваоа слпва у рпману Сепбе Милпща Цроанскпг (према 
важеёем расппреду слпва) 

љ о е р т з у и п п щ ѐ 

а с д ф г х ј к л ш ё ж 

 

ч ц в б н м 

     1.699 2.351 15.423 12.746 10.695 4.517 7.897 17.599 21.063 8.832 4.451 887 

21.896 14.070 10.070 275 4.487 1.075 8.314 11.044 9.448 3.196 2.768 1.849 

 

31 1.682 11.027 5.425 13.824 7.110 

     1.714 2.367 28.978 13.057 11.396 5.081 14.704 28.686 29.728 8.874 4.698 897 

36.717 14.265 11.964 278 5.220 2.239 9.292 11.850 9.558 3.501 2.768 1.925 

 

31 1.753 11.395 5.441 15.052 10.625 

      

 Лакп се упшава да други пд захтева кпје је ппставип Двпрак није испуоен. Најшещёе 
се ппјављује слпвп „а”, щтп је резултат кпји је апсплутнп бип пшекиван, али је тп слпвп на 
тастатури смещтенп на сам крај, при шему на левпј страни (знаши и шетврти захтев није 
ппщтпван). Одмах дп оега је слпвп „с”, кпје такпѐе има (релативнп) велику ушестанпст. 
Осим тпга, у дпои ред су смещтена слпва „н”, „в” и „м”, с релативнп великпм 
ушестанпщёу, дпк се у средини тастатуре налазе слпва мале (или релативнп мале) 

                                                           
9
 Електрпнска верзија рпмана преузета је с наведенпг сајта, али веё и летимишан преглед указап је на 

ппстпјаое знашајнпг брпја щтампарских грещака, такп да је пре кпнашне анализе билп пптребнп исправити 
те грещке. Аутпр пвпг текста се нада да је тп успещнп и дп краја рещип, али с пбзирпм на превасхпднп 
илустративан карактер анализе кпја следи, тп шак и нема пдлушујуёи знашај. 
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ушестанпсти – „ј”, „х”, „г”, и ппсебнп „ф”. Дакле, ппет нису испуоени други и треёи захтев. 
У целини, веё на пснпву табеле 1 мпже се закљушити да је ппстпјеёа тастатура (заснпвана 
фактишки, кап щтп је веё пптцртанп, на QWERTY расппреду) неадекватна. 
 За разлику пд расппреда датпг у табели 1, (не)адекватнпст ЙЦУКЕН расппреда за 
српску ёирилицу није мпгуёе директнп прпверити, с пбзирпм да не ппстпји пвај расппред 
са специфишним српским слпвима (или бар пвпм аутпру тп није ппзнатп). Ипак (види 
табелу 2), веё и летимишан ппглед на прпблеме кпје смп упшили у табели 1 ппказује 
пдреѐене преднпсти: слпвп „а” је ближе централним ппљима, „н” се налази у гпроем 
реду, али деп прпблема ипак пстаје, кап на пример – слпва „с” и „и” су у дпоем реду. Акп 
прихватимп (услпвнп) да је местп слпва „ј” на пвпј тастатури тамп где се налази слпвенскп 
„й”, пнда видимп да се ппјављује јпщ један прпблем – тп се слпвп у српскпм језику 
релативнп шестп кпристи (знатнп шещёе негп у рускпм, у кпм је „сакривенп” у двпгласима 
е, я, ю и ё). На пснпву свега тпга није лакп извуёи једнпставан (и једнпзнашан) закљушак п 
адекватнпсти наведенпг расппреда, јединп се мпже реёи да је пн у неким сегментима 
бпљи пд тзв. универзалнпг на кпм је заснпван расппред кпји данас третирамп кап „српска 
тастатура”. 
 

Табела 2. Ушестанпст ппјављиваоа слпва у рпману Сеобе Милпща Цроанскпг (према 
расппреду ЙЦУКЕН) 

ј (й) ц у к е н г щ 

 

з х 

 ф 

 

в а п р п л д ж 

  

 

ш с м и т 

 

б 

    8.314 1.682 7.897 11.044 15.423 13.824 4.487 4.451 

 

4.517 1.075 

 275 

 

11.027 21.896 8.832 12.746 21.063 9.448 10.070 1.849 

  

 

3.196 14.070 7.110 17.599 10.695 

 

11.027 

    9.292 1.753 14.704 11.850 28.978 15.052 5.220 4.698 

 

5.081 2.239 

 278 

 

11.395 36.717 8.874 13.057 29.728 9.558 11.964 1.925 

  

 

3.501 14.265 10.625 28.686 11.396 

 

5.441 

     

 Други аспект прпвере кпмпатибилнпсти српске ёирилице и наведених слпвних 
расппреда пднпси се на истакнут прпблем прелаза из једнпг у другп слпвп. Овај се 
прпблем у математишкпм (тј. статистишкпм) смислу третира прекп транзитивних 
верпватнпёа, пднпснп у практишнпм раду прекп релативних ушестанпсти ппјављиваоа 
пдгпварајуёих прелаза – прелаза из једнпг у другп слпвп. Кпмплетну табелу пвих 
емпиријских верпватнпёа за анализирани рпман даје наредна табела (табела 3). 
Верпватнпёе су дате у прпмилима (један на хиљаду). Дакле, брпјеви у табели ппказују 
кпликп се пд једне хиљаде прелаза из датпг слпва у билп кпје другп пднпси на кпнкретан 
прелаз. 
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Табела 3. Релативне ушестанпсти прелаза текста из једнпг у другп слпвп у рпману Сепбе (у прпмилима) 
  а б в г д ђ е ж з и ј к л љ м н о п п р с т ћ у ф х ц ш ч щ 

а 0,0 11,1 74,0 15,1 81,3 7,4 0,2 9,3 33,8 1,4 59,0 92,6 80,3 8,3 55,4 88,8 22,5 84,6 16,4 60,7 45,4 67,9 3,7 5,0 3,6 17,6 9,8 21,0 0,1 23,8 

б 134,9 0,0 0,2 0,0 3,5 0,0 220,1 0,0 1,7 266,7 0,9 0,0 54,4 12,4 0,2 2,9 0,7 106,0 0,0 124,6 0,7 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 

в 186,1 0,0 0,0 0,6 1,3 0,0 220,5 0,0 0,0 227,6 0,2 1,1 7,3 19,1 0,1 14,9 0,2 196,6 0,0 56,4 2,5 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0 3,4 1,1 0,0 29,2 

г 260,8 0,0 7,1 0,0 33,2 0,0 35,9 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 149,8 1,3 1,3 19,4 2,5 259,0 0,0 127,3 0,0 0,0 0,0 68,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

д 398,3 4,0 27,3 1,3 0,0 0,0 127,7 0,0 0,8 96,7 1,0 0,3 7,0 3,2 8,0 69,3 7,5 128,4 0,0 55,0 7,6 0,0 0,0 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

ђ 169,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 483,7 0,0 0,0 74,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 217,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

е 0,1 26,8 33,9 50,3 106,2 14,8 0,0 15,3 25,9 2,9 4,1 69,2 75,1 12,8 58,0 128,2 9,8 29,0 24,1 47,7 55,8 66,1 59,1 0,8 0,3 9,2 7,7 23,5 0,1 43,2 

ж 201,2 36,2 3,2 0,0 24,3 8,1 329,4 0,0 0,0 214,2 13,0 0,0 0,0 9,7 2,2 41,6 10,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

з 395,0 49,8 47,2 33,2 43,2 0,0 81,0 0,0 0,0 97,2 2,0 0,0 25,9 0,9 27,9 114,2 0,0 38,7 0,0 15,5 0,2 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

и 0,9 4,7 54,2 8,8 33,4 3,7 0,9 6,4 53,8 0,2 62,4 51,1 76,0 4,8 166,0 70,5 7,9 45,1 6,1 33,3 76,5 38,9 6,0 0,2 0,1 63,9 36,0 40,3 0,0 48,1 

ј 139,6 1,2 1,3 0,4 1,4 0,0 508,5 0,0 0,5 104,2 0,0 3,5 0,4 0,0 4,0 38,7 0,1 69,9 5,5 0,8 13,4 2,3 0,0 102,2 0,0 0,0 0,2 1,1 0,0 0,7 

к 266,9 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 49,6 0,0 0,0 73,4 0,0 0,0 24,2 1,3 0,0 5,5 0,9 400,3 0,0 72,2 1,4 2,2 1,5 87,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 2,0 

л 317,8 0,5 1,2 0,3 2,4 0,0 197,1 0,0 0,2 245,1 0,0 6,7 1,0 0,0 0,1 3,1 0,0 159,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 62,4 0,0 0,0 0,8 1,0 0,0 0,6 

љ 296,1 1,8 0,0 0,0 0,6 0,0 244,8 0,0 0,0 180,7 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 22,4 0,0 19,4 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 203,6 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,6 

м 361,7 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 143,3 0,0 0,0 105,1 0,4 1,3 12,0 22,1 0,0 21,7 0,4 126,6 1,4 48,4 3,4 1,0 0,1 141,4 0,0 0,0 3,1 1,1 0,1 0,4 

н 286,1 0,3 0,0 1,7 5,7 11,8 208,6 0,0 0,0 230,2 0,0 11,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 157,3 0,3 2,0 5,9 4,6 0,0 59,0 0,1 0,4 8,6 3,5 0,4 1,7 

о 192,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 489,2 0,0 0,0 195,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 85,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 

п 0,0 35,0 105,4 70,8 88,1 4,5 0,2 13,8 19,7 0,6 127,1 35,1 50,6 11,3 103,5 56,9 9,0 0,0 27,7 48,3 77,8 34,2 15,3 0,6 4,3 2,1 3,5 25,6 0,0 29,1 

п 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,8 0,0 0,0 36,8 0,0 3,8 37,7 9,7 0,0 1,9 0,1 348,3 0,0 293,3 7,4 1,7 0,3 86,1 0,3 0,1 1,8 1,1 0,0 5,7 

р 273,9 9,4 25,1 9,9 11,0 2,1 199,4 6,7 4,9 132,9 2,6 16,2 10,9 1,6 4,3 22,5 2,6 125,8 3,9 0,0 15,5 17,5 0,9 68,8 0,0 8,1 3,5 11,8 0,2 8,2 

с 149,0 1,1 124,7 0,0 0,0 0,0 211,3 0,0 0,0 25,6 4,0 60,8 64,5 0,0 19,7 27,3 0,0 14,4 38,7 12,7 0,0 165,2 0,0 76,5 0,0 1,9 2,6 0,0 0,0 0,0 

т 237,1 0,0 27,1 0,0 0,3 0,0 96,0 0,0 0,0 201,4 0,2 15,2 12,0 3,6 1,1 17,5 5,0 204,5 9,7 115,8 1,9 0,0 0,0 50,7 0,1 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 

ћ 135,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249,2 0,0 0,0 495,6 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 10,0 7,6 8,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

у 0,6 36,2 29,1 54,6 84,2 12,3 1,1 39,6 36,2 2,8 28,0 81,3 22,4 9,9 43,3 50,4 6,7 18,1 38,1 34,9 50,5 95,7 115,0 0,0 0,0 10,9 10,3 31,8 0,1 55,7 

ф 105,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,3 0,0 0,0 560,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 196,4 0,0 18,2 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х 163,7 0,0 79,1 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 60,5 0,0 0,0 9,3 0,0 211,2 0,0 48,4 0,9 96,7 12,1 261,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ц 247,3 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 242,0 0,0 0,0 288,3 0,6 9,5 0,0 0,6 1,2 8,3 3,6 23,8 0,0 71,9 0,0 0,0 0,0 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ш 165,8 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 301,9 0,0 0,0 293,5 1,6 51,0 1,6 0,0 0,9 47,6 0,0 10,6 0,0 0,6 0,0 1,6 0,0 119,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ч 387,1 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 225,8 0,0 0,0 258,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

щ 102,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 282,0 0,0 0,0 161,8 0,0 49,0 27,0 19,8 0,2 18,0 4,5 5,2 0,4 0,0 0,0 263,5 13,9 39,8 0,0 0,0 1,1 8,8 0,0 0,0 

Извпр: прерашунатп на електрпнскпј верзији рпмана Сепбе [Цроански], накпн кпрекција щтампарских грещака. 
 

 



14 

 

 Наведена табела 3, тј. транзитивна матрица, великпг је фпрмата – 30x30, дакле пна 
садржи 900 брпјева, шије се вреднпсти креёу пд 0 дп (тепријски) 1. Најзаступљенија 
вреднпст у табели је 0 (нула), пна се ппјављује 374 пута, а тп знаши да се пдгпварајуёи 
прелази из једнпг у другп стаое не пстварују у вище пд једне треёине укупних мпгуёнпсти 
прелаза. Знашајан разлпг за ппстпјаое (пдсуствп) таквих верпватнпёа лежи у пдреѐеним 
пспбинама српскпг језика, тј. оегпвпг правпписа. У неким другим делима, у кпјима нема 
секвенци са српскпслпвенским изразима, кап кпд Цроанскпг у пвпм делу, брпј таквих 
(нултих) верпватнпёа, пднпснп прелаза бип би јпщ веёи; на пример, пвде су забележени 
прелази „з” у „с”, или „з” у „ш”, а щтп савремени српски језик не пмпгуёава. 
 Акп слпва ппреѐамп пнакп какп су дати расппреди на званишнпј „српскпј” 
тастатури, пднпснп на тастатури ЙЦУКЕН (за српска слпва, уз услпвнп смещтаое слпва „ј” 
на местп оегпвпг слпвенскпг еквивалента „й”) дпбиёемп јаснију слику щта пве нулте 
верпватнпёе (пднпснп, пдсуства пдгпварајуёих прелаза) заправп знаше. Видети табеле 4. и 
5

10
. 

 

Табела 4. Верпватнпёе прелаза за слпва српске ёирилице према расппреду на важеёпј 
„српскпј” тастатури (у прпмилима) 

љ 0,0 0,0 о 489,2 9,8 е 47,7 199,4 р 17,5 115,8 т 0,0 0,0 з 27,9 

296,1 0,0 192,3 5,1 0,0 55,8 106,2 0,3 11,0 0,0 9,9 0,1 0,0 0,7 33,2 0,0 2,0 

36,2 у 2,8 0,2 и 45,1 0,6 п 27,7 348,3 п 5,7 0,4 щ 0,0 0,0 ѐ 

10,9 28,0 81,3 62,4 51,1 76,0 35,1 50,6 25,6 37,7 1,1 0,3 8,8 13,9 0,0 0,0 0,0 

8,3 22,5 0,0 0,0 211,3 7,5 127,7 55,0 87,3 196,4 18,2 127,3 0,0 0,0 96,7 0,0 261,4 

а 45,4 149,0 с 0,0 7,6 д 0,0 0,0 ф 0,0 0,0 г 0,0 0,0 х 0,0 

 

0,1   0,0 2,6 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 19,4 0,0 9,3 0,0 

0,5 102,2 104,2 87,6 73,4 400,3 245,1 159,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 

0,0 ј 3,5 0,0 к 24,2 6,7 л 1,0 1,6 ш 0,0 0,0 ё 0,0 0,0 ж 

38,7 4,0 

 

0,0 

             

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,6 

 

0,0 0,0 

 

0,4 0,0 

 

0,4 1,3 

 

ч 1,1 0,0 ц 14,3 3,4 в 0,0 0,2 б 2,9 0,3 н 0,0 21,7 м 

 
 

 У табели 4 видимп да се шак на 61 месту ппјављују нуле, знаши пдгпварајуёих 
прелаза нема. Тп врлп дпбрп пдгпвара (претппстављеним) интенцијама креатпра 
универзалнпг расппреда, какп је веё истакнутп. И щтп је у време оегпвпг ствараоа ималп 
пдреѐенпг (врлп израженпг, упсталпм) знашаја. Али, да ппнпвимп, пд када су у пснпви 

                                                           
10

 У наредним табелама занемариёемп шиоеницу да се на тастатурама, какп је веё истакнутп, слпва не 
налазе стриктнп једнп исппд другпг, такп да ппјам суседних слпва на тастатури не треба дпслпвнп схватити. 
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превладани такви прпблеми, а тп се десилп релативнп брзп пп патентираоу Шпулзпве 
мащине, таква пправдаоа изгубила су смисап. Свега на два места у табели налазе се 
верпватнпёе измеѐу 400 и 500 прпмила (ое и кп), а даље на једнпм измеѐу 300 и 400 (пп), 
и два измеѐу 200 и 300 (ља и ли). Најзад, вреднпсти измеѐу 100 и 200 ппјављују се 11 пута 
(оа, ед, ре, тр, са, де, фр, гр, ју, лп, ји). Наведени резултати гптпвп у пптпунпсти пптврѐују 
неадекватнпст универзалнпг расппреда за српску ёирилицу. 
 Ппгледајмп, каква је ситуација с расппредпм ЙЦУКЕН (табела 5). Овде, наравнп, 
мпжемп дати самп деп резултата, наиме пнај деп у кпме су заступљена слпва српске 
ёирилице идентишна са слпвима у псталим ёирилишним алфабетима (25 слпва). Узимајуёи 
услпвнп да се „ј” налази на месту „й”, дпбиёемп следеёе резултате. Пппуоенп је, 
наравнп, маое места у пдгпварајуёпј табели (108 према 152). Нуле се ппјављују у 20 ппља, 
щтп је знашајнп маое негп у претхпднпј табели (какп у апсплутнпм, такп и у релативнпм 
смислу – 18,5% према 40,1%). С друге стране, знатнп маое се ппјављују и веёе 
верпватнпёе: измеѐу 300 и 400 самп једнпм (ма), али знатнп вище оихпве средое 
велишине, измеѐу 200 и 300 6 пута, и измеѐу 100 и 200 15 пута. Од двају места с највеёим 

вреднпстима из претхпдне табеле, једнп пвде не ппстпји (нема слпва о), а другп се 
пднпси на слпва кпја се у пвпм расппреду не налазе једнп ппред другпг (к и п). У целини, 
шини се да је пвај расппред ипак нещтп ппдеснији, иакп би за кпнашне пцене билп најпре 
неппхпднп разместити на тастатуру препстала слпва Мркаљ-Вукпве ёирилице. Овај рад 
нема амбиције да се бави и таквим симулацијама. 
 

Табела 5. Верпватнпёе прелаза за слпва српске ёирилице према расппреду на ЙЦУКЕН 
тастатури (у прпмилима) 

й 0,2 0,6 ц 88,6 10,3 у 81,3 87,6 к 49,6 69,2 е 128,2 208,6 н 1,7 

0,0 

 

0,0 

 

14,3 

 

29,1 0,6 10,1 266,9 0,0 0,1 24,1 47,7 0,3 2,0 157,3 

19,4 г 0,0 0,0 щ 

  

з 0,0 0,0 х 

      
127,3 259,0 149,8 5,2 27,0 0,0 43,2 0,0 

 

0,0 

       

0,0 0,0 3,4 31,8 1,1 5,0 92,6 0,2 3,8 50,8 88,8 199,4 22,5 9,9 56,9 70,8 29,1 

ф 

  

в 186,1 74,0 а 16,4 113,0 п 293,3 3,9 р 125,8 48,3 п 50,6 

 

0,0 1,1 2,5 0,1 45,4 55,4 1,4 0,0 36,8 1,7 132,9 17,5 

 

34,2 

  
0,3 0,6 

 

0,4 

 

0,8 

 

0,0 0,0 

     

  

  

159,0 л 2,4 7,0 д 0,0 0,0 ж 

      

  

  

 

4,1 124,7 149,0 

 

361,7 1,4 

 

6,1 33,3 

 

115,8 204,5 

 

54,4 3,5 

 
ш 0,0 0,0 с 19,7 3,4 м 105,1 166,0 и 38,9 201,4 т 

  

б 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 Такпзвана универзална (или QWERTY) тастатура, кпја данас препвлаѐује на 

(препсталим) писаёим мащинама и кпмпјутерима, настала пре скпрп век и пп, веё пдавнп 
се ппказала кап неадекватна и неефикасна. Ппкущаји оене замене другим слпвним 
расппредима, дпказанп ефикаснијим, дп данас нису резултпвали успехпм, шак ни када су у 
питаоу англпсакспнски језишки прпстпри, кпјима је пна првенственп намеоена. Ппщтп се 
пвај слпвни расппред, уз пдреѐене мпдификације, налази у пснпви српскпг стандарда (за 
разлику пд других језика у кпјима се кпристи ёирилишкп писмп, а кпји кпристе ЙЦУКЕН 
слпвни расппред), мпглп се пшекивати да ёе се пн ппказати кап неадекватан и неефикасан 
и када је у питаоу српски слпвни стандард. Мала емпиријска анализа, у пснпви 
илустративнпг карактера, пптврдила је пваква пшекиваоа. 
 Какп ёирилишни свет кпристи ппменути ЙЦУКЕН расппред, ушиоен је ппкущај да се 
кпмпаративнп пдреди и оегпва кпмпатибилнпст са српскпм ёирилицпм и српским 
језикпм. Иакп непптпуна, наиме, без слпва српске ёирилице специфишних за пвај 
ёирилишни састав, ппменута анализа ппказала је нещтп бпље резултате, пднпснп нещтп 
бпљу прилагпѐенпст пвпг стандарда српскпм ёирилишнпм саставу. Ипак, пстаје птвпренп 
питаое да ли је нпви стандард, кпји је несумоивп нужан, пптребнп (и мпгуёе) тражити у 
пквиру тпг, ЙЦУКЕН расппреда, пдгпварајуёим размещтаоем специфишних српских слпва, 
или треба тежити изради нпвпг стандарда. Овп питаое захтева мнпгп вище емпиријскпг 
материјала, негп щтп је мпгап да пружи пвај скрпмни рад. 
 Али не самп тп. Тај ппщирнији емпиријски материјал пптребнп је размптрити не 
самп с аспеката кпји су у пвпм раду дптакнути и анализирани, веё и узимајуёи у пбзир 
друге мпменте, пре свега пне кпји су истакнути у Двпракпвим принципима. Тп 
ппдразумева разматраое, рецимп, психплпщких и физиплпщких преднпсти и пгранишеоа 

расппреда кпји би мпгли да буду размптрени кап алтернативе ппстпјеёем, такпѐе и 
ергпнпмске и евентуалнп друге прпблеме. Билп би пптребнп и дпбрп да пдгпварајуёе 
државнп телп (или вище оих), задуженп за прпблеме кпје дптише пвај текст, а пре свега у 
пбласти културе, размптри мпгуёнпсти рада на пваквпм једнпм прпјекту, кпји пп 
мищљеоу аутпра пвпг текста мпже бити сматран изузетнп важним. 
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QWERTY, ЙЦУКЕН AND SERBIAN KEYBOARD: DO WE NEED NEW STANDARD? 

Rajko M. Bukvić 

Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, Belgrade 

 

ABSTRACT: The article considers the compatibility of the Serbian cyrilic with the script 

layouts that is on the keyboards of typewriters and computers used. With the short overview 

on the most popular keyboard layout (so called universal, i.e. QWERTY, that is primarily 

intended to Anglo-Saxon and German world, and ЙЦУКЕН, intended to the part of the world 

that use the Cyrillic script), it is pointed that the layout that now as Serbian named is, realy the 

minor modification of the QWERTY is. In the second part of the article, with the use of Markov 

chains, on the empirical example of the Migration, one of the most popular novel of the Serbian 
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literature, it was shown the incompatibility of these layouts for the Serbian Cyrillic script, and 

with this the need for new standard was emphasized. 

KEY WORDS: QWERTY, ЙЦУКЕН, Serbian cyrilic, keyboard, Markov chains, standard 


