Назив дела: Шешир професора Косте Вујића
Име и презиме писца: Милован Витезовић

Наслов рада: Професор Вујић из угла данашњих ђака
Након две екранизације овог познатог дела, мислила сам да ће прави изазов бити
прочитати роман и не гледати га кроз њих, међутим својим изузетним начином писања и
карактеризацијом ликова Милован Витезовић ме је ,,натерао” да створим свог професора
Косту Вујића, који није ни сличан Павлу Вујисићу или Александру Берчеку.
Читајући роман била сам изненађена начином на који је приказан однос професора и
ученика. Скоро сам сигурна да таквих односа данас нема. У сваком односу између ученика и
професора данас су посредници родитељи који, ненамерно, чине зло својој деци, захтевајући
повлашћен положај за њих и истичући њихова права. Не желим да критикујем, попут Јакова
Продановића, главног друштвеног и политичког критичара међу матурантима, који касније
своје средњошколске снове остварује у завидној каријери политичара, али непотребно је
ублажавати ствари које су толико очите. Док сам читала, размишљала сам о томе какав би
данас био професор Вујић, да ли би можда његов неуништиви став био сломљен, да ли би и он
поклекао у данашњици? Данас би професор Вујић, онакав какав је представљен у књизи, био
један од најомраженијих професора, иако је представљен
као веома попустљив. На
попустљивост која је приказана у књизи данашњи родитељи би се само насмешили и тим
осмехом рекли све. Не кажем да би деца требало да буду изложена претераној дисциплини,
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какву нам у овом роману показује директор Козарац, али ни наставници не би требало увек да
прихвате оно што кажу деца. Мото данашњих школа је: ,,Ученик је увек у праву”, док је мото
Прве мушке гимназије био: ,,Ученици се никако не смеју супротстављати својим
професорима”. Несташлуци које су правили Мика Алас или Павле Поповић данас су смешни,
добро, нису баш сви. И демонстрације против данашње власти би биле строго кажњене. Али,
опет кажем, нисам ја Јаша да било шта критикујем.
Професор Коста Вујић је на мене оставио утисак вечитог пријатеља младих, ваљда зато
што се и сам сећао својих младалачких авантура, које је пролазио заједно са својим пријатељем
Бранком Радичевићем. Волела бих да и данас има што више професора који су попут њега, а
волела бих да има и више ученика који су попут Јована, Павла, Михаила, Јакова и Милорада.

Име и презиме: Јелена Томашевић
Разред: VIII
Основна школа: Креативно перо
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