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 „Шешир професора Косте Вујића“, Милован Витезовић 

 Ово је прича о доброчудном професору Кости Вујићу и изузетном разреду матураната 
Прве мушке гимназије. Под мудрим вођством разредног старешине Косте засијале су чувенe 
српске звезде: математичар Мика Алас, географ Јован Цвијић, песник Милорад Митровић и 
многи други.  
 Разред који је водио професор Коста, био је непредвидљив по својим несташлуцима. 
Поштовање које је имао разред према свом старешини, види се по начину како га дочекују. 
Иако професор затиче миран разред, по навици очекује од њих неку шаљиву смицалицу. Чак и 
Јован Цвијић је склонио књигу, коју је читао било кад и било где, а овог пута је испоштовао 
професора, јер није у реду да чита на часу.  „Све мангуп до мангупа“- изговарао је професор, 
када их је с љубављу прекоревао. Понекад је кажњавао за њихове свакојаке ђаволије, али увек 
се понашао искрено и љубазно са својим ученицима, са великим разумевањем, за шта су му 
били бескрајно посвећени. Знао је да има добре ђаке и потенцијално ваљане људе, што је за 
њега било важније, него да на њима истерује спартанску дисциплину. Од обичних ђачких 
смицалица, преко љубавних погода и непогода, до озбиљних политичких прекршаја, 
професор Вујић је увек био уз своје матуранте, веровао у њих, бодрио их и изводио на прави 
пут. За своје ученике често говорио „не знају све, али знају да мисле“ и тиме им давао ветар у 
леђа да постану оно што желе, а пре свега добри људи. Иако су му задавали доста главобоља 
својим несташлуцима, професор Вујић временом схвата да међу тим мангупима има будућих 
генијалних личности.  
 Мислим, било би добро да ову причу прочитају не само ђаци, већ и наставници. Да 
нам не суде сувише строго за наше несташлуке. Да по примеру Косте Вујића покушају да нас 
схвате и разумеју. Да не гаје од нас штреберске роботе, већ личности који размишљају својом 
главом. Уместо строге дисциплине је много важније поштовање и разумевање између ђака и 
наставника. А никад се не зна, можда, и у нашем разреду има „мангупа“-генијалаца са 
скривеним квалитетима. 
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