Назив дела: Шешир професора Косте Вујића
Име и презиме писца: Милован Витезовић
Наслов рада: Шешир професора Косте Вујића
Професора Косту Вујића упознајемо у позним годинама када је већ пред пензијом,
док су његови ученици пред прагом живота. Међу њима је неколико славних личности, о
којима сам доста слушала. Док сам читала они су оживели предамном и искорачили са
страница у стварност као жива бића. Мика Алас, како се чини, дежурни коловођа, Јаша
Продановић који хоће да мења свет, заљубљени песник Милорад Митровић, Јован Цвијић,
који је стално вири иза неке књиге и сам професор Коста Вујић. Сви они који одавно нису
са нама, учинили су ми се блиски као да их лично познајем.Професор Вујић – боем,
гурман, аполитичар и бескрајно мудар човек, знао је да је од учења немачког или било
ког другог предмета, важније да његови ђаци науче да мисле. То је нешто што ни многи
данашњи наставници не схватају.
„Ваше школовање је збирка анегдота, господо!“ изјавио је професор Вујић једном
приликом. „Даље је пред вама живот у коме морате остварити максиму, створити дела из
којих ће те их извући, захваљујући којима ће и анегдоте бити запамћене. Морате постати
значајни људи, да би анегдоте о вама имале значаја.“ И док су његови ученици отишли
свако својим правцем и постигли оно о чему је професор говорио на свој начин и у свом
пољу, сви заједно представљају професора Вујића. Предвидео је да ће га по њима памтити
и испоставило се да је био у праву. Роман нема сасвим јасан ток радње. То су више
издвојене приче које прате заједничку мисао. Као да ме је писац, на почетку књиге,
повукао за руку и повео у шетњу, разгледање старог Београда а на крају, са доследном
ширином, скинуо шешир и поздравља ме.
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Прожет хумором и меланхолијом, овај роман Милован Витезовића, сваком бих
предложила да пролита и доживи. Волела бих да има више оваквих књига – веселих,
оптимистичких аопет искрених и дубоко људских.
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