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БИОГРАФИЈА ВУКА МИЛАТОВИЋА

Вук Милатовић је рођен 3. октобра 1943. године у селу Миокусовићи код 
Даниловграда. Прва четири разреда основне школе завршава у родном селу, под 
Острогом, а више разреде у месту Слап на Зети. Већ у шестом разреду објавио је 
своју прву песму у листу Змај.

Након основне завршава учитељску школу у Никшићу и Сарајеву. Први по-
сао добија са осамнаест година, када се запошљава као учитељ у Какњу, у Босни. 
Млад, сигуран у себе, амбициозан, испољио је велики таленат и знање у раду 
са децом. Када је прва инспекција дошла у школу, чланови су били толико оду-
шевљени његовим предавањем да су замолили директора Милана Лончара да 
организује семинаре на којима би млади наставник подучавао остале учитеље 
из околине. Семинари Како треба предавати били су прави почетак онога што 
ће касније постати професионално опредељење Вука Милатовића.

Редовно пише и објављује поезију у сарајевским листовима. Тада настаје 
његова позната песма „Вечерамо спрам звезда“. Рођени брат Вука Милатовића, 
Илија, живео је у Београду и студирао физику. Брату је редовно слао књиге које 
су се тек појавиле у излозима београдских књижара. Тако је професор Милато-
вић у Босни био међу најобавештенијим песницима када је у питању домаћа и 
светска поезија.

Понесен атмосфером студентских демонстрација 1968. године, доскорашњи 
учитељ прекида радни однос, напушта Босну и долази у Београд. У јесен уписује 
студије југословенске и опште књижевности на Филолошком факултету.

Након дипломирања уписује постдипломске студије 1973. године. Била је 
то генерација постдипломаца која је дала више значајних стваралаца у књижев-
ности: Гроздана Олујић, Звонимир Костић, Зоран Живковић, Александар Јова-
новић, Петар Пијановић, Радивоје Микић, Александар Илић, Тома Јовановић, 
Стојан Ђорђић, Васе Манчев, Владо Обад. А предавачи су били сјајни професо-
ри: Никола Милошевић, Светозар Петровић, Зоран Гавриловић, Иво Тартаља, 
Радослав Јосимовић, Мирослав Пантић, Милош Илић. Упоредо са студирањем, 
запошљава се у Математичкој гимназији 26. фебруара 1973. године.

У јесен 1980. професор Милатовић почиње да ради на Педагошкој академији 
за образовање учитеља, у школи из које је настао данашњи Учитељски факултет. 
Предаје Методику наставе српског језика и књижевности.

Од фебруара 1989. до марта 2001. директор је Филолошке гимназије, у којој 
је оставио неизбрисив траг. Захваљујући њему Филолошка гимназија постала је 
једна од најбољих средњих школа у Србији.
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Упоредо са руковођењем у Филолошкој гимназији, ради на Учитељском 
факултету у Београду од његовог оснивања, најпре као ванредни, а касније као 
редовни професор. Заједно са Владимиром Цветановићем и Александром Јова-
новићем аутор је свих првих програма за предмете Српски језик, Књижевност и 
Методика наставе српског језика и књижевности.

Вук Милатовић је био посвећен методици, посебно раду са студентима и 
њиховом првом уласку у учионицу. На консултацијама и анализама студент-
ских часова у школи поклањао је пажњу сваком детаљу. Такав је био и у раду са 
својим подмлатком, асистентима Зорицом Цветановић, Валеријом Јанићијевић 
и Вишњом Мићић.

Са својим колегама Владимиром Цветановићем и Александром Јовано-
вићем саставио је, на самом почетку рада Учитељског факултета, две стручне 
хрестоматије за студенте: Књижевност – избор књижевнонаучних текстова 
(1994) и Методика наставе српског језика (1995). За потребе студената Вук 
Милатовић пише и уџбеник Методика наставе почетног читања и писања, 
једину књигу у нас која у целини покрива ово наставно подручје, као и „Мето-
дику наставе српског језика и књижевности“, објављену у зборнику Методика 
разредне наставе који је приредио Ђорђе Лекић. То је сажето обрађена материја 
методике наставе књижевности, методике наставе граматике, говорне културе, 
наставе позоришта, телевизије, радија и филма. Аутор је и хрестоматије Мето-
дика развоја говора за студенте на смеру за образовање васпитача. Веома је зна-
чајна и његова методичка студија Књижевно дело Иве Андрића у настави (1996), 
у којој су Андрићева дела проучавана са становишта њихове примене, функције 
и тумачења у школској пракси.

Рано је почео да објављује радове из методике наставе српског језика и 
књижевности, писао је књижевне критике, есеје и приказе. Књижевне радове 
објављивао је у скоро свим значајним књижевним публикацијама: Књижевност, 
Дело, Стварање, Књижевне новине, Књижевна реч, Летопис Матице српске, Срп-
ски књижевни гласник, Политика, Борба, а методичке у стручним публикација-
ма: Књижевност и језик, Просветни преглед, Школски час, Методика наставе 
српског језика и књижевности, Иновације у настави, Учитељ, Методичка прак-
са. Радио је неко време као секретар редакције стручног часописа Књижевност 
и језик, а био је један од уредника у часописима Учитељ, Методика наставе 
српског језика и књижевности и Методичка пракса.

Вук Милатовић је један од ретких методичара који није запоставио обавезу 
да своја теоријска и стручна знања пренесе и на ученике млађих разреда основне 
школе. Тако је 1987. почео да сарађује са Заводом за уџбенике и наставна сред-
ства, пишући Буквар за исељенике (у коауторству са Смиљком Васић и Божида-
ром Тимотијевићем), Читанку и Наставне листове за српски језик, за трећи раз-
ред. Наредне године излази прво издање Буквара са Анастасијом Ивковић, које 
ће до данас доживети, са одређеним променама и осавремењивањима, више од 
20 издања. Толико генерација широм Србије и других српских крајева упознало 
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је прва слова, читало прве речи и реченице и улазило у необични свет комуни-
кације уз помоћ ове за једно друштво и целу нацију најзначајније књиге. Читанка 
и наставни листови такође су имали бројна издања и даље се објављују. Треба 
посебно истаћи да је објавио и методички приручник за трећи разред, како би 
учитељима, посебно почетницима, помогао у осмишљавању и организовању 
часова српског језика и књижевности. На Малу Госпојину (славу ове издавачке 
куће) 2009. године постхумно је Вуку Милатовићу додељено признање за ви-
шедеценијску успешну сарадњу и изузетан допринос у раду и развоју Завода за 
уџбенике.

Саставни део професоровог бављења књижевношћу било је и приређивање 
књига. Приредио је Монтењеве Огледе, Андрићеву књигу Јелена, жена које нема, 
Андрићеве приче за децу Аска и вук, Ујевићеве Песме, Песме и приповетке Вељка 
Петровића и многе друге. Занимљива је и значајна Антологија српске родољуби-
ве поезије (2002) коју је Вук Милатовић приредио заједно са Владимиром Цве-
тановићем и Александром Јовановићем. То је нов приступ антологијском пред-
стављању српске родољубиве поезије.

Веома важан сегмент живота Вука Милатовића била је поезија. Уз поезију 
је одрастао, поезију је волео, читао и писао. Објавио је шест књига песама. По-
следње две књиге Мала реторика душе (1998) и Светла страна јесени (2002) 
посебно су добро оцењене од књижевне критике и читалачке публике. Био је 
модеран песник, слојевитог песничког израза, занимљив и по много чему аутен-
тичан. Трагао је за формама певања и новим стваралачким поступцима.

Успешан наставнички и стваралачки живот Вука Милатовића нагло је пре-
кинут у ноћи између 13. и 14. јануара 2009. године.

Испраћен је на последњи пут у завичај из капеле Светих врача Козме и Да-
мјана Клиничког центра. На испраћају су се од Вука опростили Александар Јова-
новић, декан Учитељског факултета и Душан Бабић, директор Филолошке гим-
назије. Пред капелом у Даниловграду од Вука се опростио Младен Вилотијевић, 
први декан Учитељског факултета и дугогодишњи Вуков пријатељ. Сахрањен је 
16. јануара, по православном обреду, у породичној гробници у родним Миоку-
совићима.

Валерија Јанићијевић
 

 


