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                                    USTAŠE BEZ SLOVA 'U'  
 
„Hrvatski predsjednik stavlja na glavu kapu s petokrakom, a zašto mi ne bi 
stavili ustašku kapu jer kapa je kapa“, reče Vencel Čuljak na osnivačkom 
zboru nacionalne stranke Hrvatske straže u Vukovaru.1 Pitanje je postavljeno. 
Kako na njega odgovoriti?  
'Predsjednikova kapa s petokrakom' je u proturječju s Rezolucijom 
Europskog parlamenta koja osuñuje totalitarne režime dvadesetog stoljeća: 
nacizam i komunizam. Ona je provokacije mnogim Hrvatima.  Je li to dovoljan 
razlog da se na glavu stavi slovo 'U'?  Je li to dovoljan argument? Nije li  stvar 
puno ozbiljnija? Zvuči li uvjerljivo „jer kapa je kapa“ . Ako je to argument, 
onda zvuči više neodlučno i neuvjerljivo, nego uvjerljivo. Zar za stavljanje 
ustaške kape Govornik nema jači razlog od spoznaje da je „ustaška kapa, kapa 
kao i komunistička“?   
Hrvatska politika nakon Drugog svjetskog rata, uključujući i ustašku, nije bila 
uvjerena da borbu treba nastaviti s istaknutim slovom 'U'? 
Bilo je to vrijeme kad je komunizam postao prijetnja i demokratskim europskim 
zemljama. Hrvati u domovini i svijetu su se nadali da će ih Zapad prihvatiti kao 
saveznike i u predstojećem sukobu poduprijeti obnovu neovisne hrvatske 
države. 
Već u ljeto 1945. godine u Austriji su se počeli   sastajati ustaški dužnosnici. Na 
sugestiju dr. Ante Pavelića neki vodeći ljudi ustaškog pokreta i vlade NDH 
donijeli su odluku da se zastupstvo emigracije dodijeli dr. Lovri Sučiću, 
Božidaru Kavranu i dr. Mati Frkoviću. 
Prilagoñavajući se novim okolnostima ustaški dužnosnici u Austriji stvaraju 
Hrvatski narodni otpor (HNO), „koji je zapravo samo nova inačica ustaškog 
pokreta prilagoñena novom stanju“2. Organizaciju otpora u domovini preuzeo 
je zapovjednik Glavnog ustaškog stana Božidar Kavran. „Svi službeni 
dokumenti i žigovi bili su bez slova U. Kavran je naručio i dvije Pavelićeve 
slike: u civilu i u odori. Uz ime je trebalo biti otisnuto 'Dr. Ante Pavelić – 
Vrhovni zapovjednik Hrvatskog narodnog otpora'.“ 3  
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