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Dr. HALID ČAUŠEVIĆ
Životopis:

Rođen je u Sarajevu 1919. godine, a tamo je i umro u studenom 2000. godine.
Semezdin Mehmedinović je tim povodom napisao da je "Halid otišao tiho, kako je tiho i
živio".

Dr. Halid Čaušević
U Sarajevu je završio osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu završio je
i 1942. godine položio "rigoroz" na temelje kojeg je stekao zvanje doktora pravnih
znanosti.
Bio je student kad je u nekom zagrebačkom listu 1941. godine objavio rad o pravnom
položaju Bosne i Hercegovine pod austro-ugarskom upravom. Iste godine potpisao je
čuvenu Sarajevsku deklaracije kojom su muslimanski intelektualaca i ugledniji građani
kod vlasti Nezavisne Države Hrvatske prosvjedovali protiv progona Srba i Židova. Bio je
pristaša ideja Hrvatske stranke prava, te je aktivno je sudjelovao u ostvarivanju projekta
NDH. To govori o tome da je već 1940. godine kao zagrebački student bio pripadnik
muslimanskog studentskog pokreta koji je gledao na autonomiju Bosne i Hercegovine kao
na prijelazno rješenje, a u budućnosti kao
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dio Hrvatske. Bili su to suradnici časopisa Muslimanske svijesti, a njezini glasonoše bili su
Munir Ekremov Šahinović i Halid Čaušević.
Bio je jedan od pokretača obnavljanja lista "Osvit", koji je izlazio u Sarajevu od ožujka
1942. do ožujka 1944.godine. U njemu je objavio brojne članke.
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Zanimljivo je istaknuti, kako ugledni Šaćir Filandra navodi kako je u dobrom
muslimanskog intelektualnog duhovnog vodstva sama uspostava NDH dočekana s
razumijevanjem, a u potvrdu toga ističe pjesmu Halida Čauševića "Za dom", koja je
objavljena u listu "Novi behar" 1941. godine, a koja počima ovako:
"Pjevajte biserni bosanski krajolici,
vitka brda i obeharale doline,
pjevajte pjesmu Velikog proljeća,
još neopjevanu i neslušanu pjesmu slobode,
jer danas,
nakon gotovo punih pet stoljeća,
od kad je pod zidinama
mrkog kraljevskog grada na Vrbasu
nestalo i posljednje stope
slobode hrvatske države,
- ponovo iz krvi plamena iskrsnula
slobodna Hrvatska."
U slobodno vrijeme bavio se planinarstvom. Bio je, dakako, stalni suradnik zagrebačkog
časopisa Naše planine.
Živio je sam, jer se nije ženio.
Objavljeni prilozi u "Plavoj reviji":
33. Halid Čaušević: HERCEG-BOSNA I MI, rasprava, str. 41-44 (2/1940.)
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