
Kонцепција Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић у нај ве ћој мо гу ћој ме ри осло ње на
је на ре ше ња ко ја је при ме ни ла са ма пе сни ки ња уче ству ју ћи у при ре ђи ва њу сво јих 
Са бра них де ла ко ја су у из да њу но ли та иза шла у се дам књи га 1969. го ди не, те Са бра них 
пе са ма ко је су код истог из да ва ча об ја вље не у шест из да ња, 1980. и 1982. го ди не у пет, а 
1985, 1987, 1988. и 1990. го ди не у шест књи га. С об зи ром на то да су кри те ри ју ми у 
Са бра ним пе сма ма пре у зе ти из Са бра них де ла, као осно ва за из ра ду Це ло куп них де ла 
узе те су Са бра не пе сме. у скла ду с тим Це ло куп на де ла ком по но ва на су по хро но ло шком 
ре до сле ду из ла ска по је ди них збир ки, с тим да су пе сме из истог пе ри о да ко је су оста ле 
ван збир ки уне се не на кра ју сва ке књи ге она ко ка ко их је пе сни ки ња уоб ли чи ла у Са бра ним 
пе сма ма, а исти кри те ри јум при ме њен је и на збир ке иза шле на кон то га.

Це ло куп на де ла ра ђе на су као на уч но из да ње при че му су, у ме ри у ко јој је би ло мо гу ће, 
ко ри шће на упут ства ко ја је за та кву вр сту из да ња на пра ви ла Са ну.

Из да ње се за сни ва на по след њој вер зи ји сва ког тек ста Десанке Мак си мо вић ауто
ри зо ва ној за ње ног жи во та, при че му је пут до ње го вог ко нач ног об ли ка кон тро ли сан на 
че ти ри бит на пунк та ауто ри за ци је, по чев од ауто гра фа (уко ли ко га има), пре ко вер зи је 
пр ви пут об ја вље не у пе ри о дич ној пу бли ка ци ји и вер зи је пр ви пут об ја вље не у збир ци до 
вер зи је у Са бра ним пе сма ма. Раз ли ке у од но су на ко нач ну вер зи ју, уоче не на тим пунк то
ви ма, у науч ној апа ра ту ри де таљ но су еви ден ти ра не као ва ри јан те.

Це ло куп на де ла са др же све на по у здан на чин ауто ри зо ва не тек сто ве и пре во де Де сан ке 
Мак си мо вић до ко јих је на са да шњем ни воу ис тра же но сти ње ног де ла би ло мо гу ће до ћи.

I том пеСМе
–  књи га пр ва • Збир ке Пе сме (1924), Зе ле ни ви тез (1930), Го зба на ли ва ди (1932),

Но ве пе сме (1936) • Пе сме ван збир ки (1920–1936).
–  књи га дру га • Збир ке Пе сник и за ви чај (1946), Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић (1945),

Отаџ би на у пр во мај ској повoрци (1949) и Отаџ би но, ту сам (1951) • Пе сме ван
збир ки (1936–1951).

 II том пеСМе
–  књи га пр ва • Збир ке Иза бра не пе сме (1950), Ми рис зе мље (1955), За ро бље ник сно

ва (1960), Го во ри ти хо (1961), Тра жим по ми ло ва ње (1964) • Пе сме ван збир ки
(1951–1969).

–  књи га дру га • Збир ке Не мам ви ше вре ме на (1973),  Ле то пис Пе ру но вих по то ма
ка (1976), Пе сме из Нор ве шке (1976), Ни чи ја зе мља (1979) • Пе сме ван збир ки
(1969–1979).

  III том пеСМе
–  књи га пр ва • Збир ке Сло во о љу ба ви (1983),  Ме ђа ши се ћа ња (1983), Са јам ре чи

(1987), Ми хољ ско ле то (1987), Пам ти ћу cвe (1988), Не бе ски раз бој (1991) и Зо
ви на сви ра ла (1992) • Пе сме ван збир ки (1979–1993).

– књи га дру га • Ха и ку по е зи ја (1988–1993).



IV том пРо За
–  књи га пр ва • Ро ма ни Отво рен про зор (1954), Бун тов ан раз ред (1960), Не за бо ра

ви ти (1969).
–  књи га дру га • Збир ке при по ве да ка Лу ди ло ср ца (1931), Ка ко они жи ве (1935), Стра

шна игра (1954) • При по вет ке ван збир ки.

V том пРо За
–  Јо ван ка Ор ле ан ка (1929) • путописи Пра зни ци пу то ва ња (1972), Сним ци из Швај

цар ске (1978) • Ра зни спи си (1927–1991).

VI том пеСМе За Де Цу
–  Збирке Врт детињства (1927), Дечја соба (1942), Паукова љуљашка (1943), За го

нетке лаке за прваке ђаке (1942), Шарена торбица (1943), Река помоћница (1950), 
Ветрова успаванка (1954), Пролећни састанак (1954), Росна руковет (1955), 
Шумска љуљашка (1959), Писма из шуме (1961), Чудо у пољу (1961), Сунчеви пода
ни ци (1962), Бела врана (1964), Птице на чесми (1964), Златни лептир (1967), 
Дете у торби (1977), Песме о птицама (1988) • Песме ван збирки.

VII том пРоЗа За Де Цу
–  Збирке приповедака Срце лутке спаваљке (1933), Распеване приче (1938), Дечја

соба (1942), Чобанин пчела (1956), Ако је веровати мојој баки (1959), Писма из 
шуме (1962), Кратковечна (1964), Осе мађионичари (1965), Хоћу да се радујем 
(1965), Нећу овим возом (1965), Медведова женидба (1966), Ђачко срце (1967), 
Па туљкова тајна (1967) • Приповетке ван збирки • Прадевојчица (1970) • Шева 
небесница (1998).

VIII том пРе Во ДИ
– Поезија Јужних Словена (бугарски и словеначки песници).

IX том пРе Во ДИ
–  Поезија Источних Словена (руски, украјински и белоруски песници) • Поезија За

падних Словена (чешки, словачки и пољски песници) • Поезија несловенских на ро да 
(азербејџански, балакирски, грузијски, јакутски, јерменски, кабардински, казахски, 
киргиски, летонски, литвански, норвешки, таџички, туркменски, узбечки и фран цу
ски песници).

X том БИоБИ БлИ о ГРа ФИ Ја
–  Животопис Десанке Максимовић • Библиографија дела Десанке Максимовић • Ли те

ра тура о Десанки Максимовић • Рукописна заоставштина Десанке Максимовић.
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