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Jedná se o neformální název dvou smluv, které byly uzavřeny 25. března 1957 v Římě a staly se základním kamenem evropské integrace. První 

smlouvou bylo založeno Evropské hospodářské společenství (EHS), druhou potom Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Oba pakty 

vstoupily v platnost k 1. lednu 1958. Mezi signatářské státy patřily v roce 1957 Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko 

a Nizozemsko. Hlavní myšlenkou Římských smluv bylo umožnit volný pohyb osob, zboží a služeb přes hranice a zajistit hospodářskou prosperitu 

vytvořením společného trhu.  

1957 – Signing of the Treaties of Rome
This is the informal name for two treaties which were signed on 25 March 1957 in Rome, becoming the cornerstone of European integration. The first 

treaty established the European Economic Community (EEC), and the other the European Atomic Energy Community (Euratom). Both pacts entered into 

force on 1 January 1958. France, Germany, Italy, Belgium, Luxembourg and the Netherlands were among the Signatory States in 1957. The main 

idea of the Treaties of   Rome was to allow free movement of people, goods and services across borders and ensure economic prosperity by creating 

a common market.  

„Často se ptáme, co by dnes činil Masaryk, co by přijímal, co zavrhoval. Říci, že by zavrhoval totalitu a znovu bojoval 

za demokracii, je nepochybně svatá pravda, ale pravda tak primitivní a oškubaná, že by sotva uspokojila školáka. 

Jak by totiž Masaryk bojoval proti totalitě a za jakou demokracii by šel znovu na světová kolbiště? Někdo namítne, 

že Masarykovy ideály se nezměnily, že demokracie je buď pravá, nebo falešná, a ta pravá že se nemění. To je možná 

pravda, ale – odpovím – od Masarykovy éry se změnil sám člověk. Všechno zlo a všechny tragédie, které nás postihly, 

mají svůj pramen v této úžasné proměně, nikoli v pojmenování toho či onoho politického hnutí. Hitler není problém, 

Stalin není problém, ale Hitler v nás, Stalin v nás – to je, oč tu běží. Totalita v člověku, jež se může skrývat za tisíc ne-

vinných sloganů a pravd jednoho okamžiku – to je tajenka přítomné krize.“

Egon Hostovský (pořad In the Mood , č. 90, březen 1956)

“We often ask what Masaryk would do today, what he would accept, what he would condemn. To say that he would 

condemn totalitarianism and fight again for democracy is undoubtedly God’s truth, but a truth so primitive and pared 

down that it would barely satisfy a schoolchild. How would Masaryk actually fight against totalitarianism and in what 

democracy would he return to the global arena? Some contest that Masaryk’s ideals did not change, that democracy 

is either true or false, that this truth does not change. That may be true, but – I’d answer – people have changed since 

Masaryk’s era. All the evil and all the tragedies that have affected us have their source in this clear transformation, 

not in the name of this or that political movement. Hitler is not the problem, Stalin is not the problem, but Hitler in us, 

Stalin in us – this is what is going on. Totalitarianism in a man who can hide behind a thousand innocent slogans and 

truths of one moment – that’s the puzzle of the present crisis.”

Egon Hostovský (In the Mood, No. 90, March 1956)

Český spisovatel, diplomat a novinář. Jako zaměstnanec československého ministerstva 

zahraničí působil od roku 1937 v Belgii, Francii a Portugalsku, od roku 1940 potom 

v USA. Během svého působení v Norsku se rozhodl emigrovat a usadit se v USA. Tam 

od roku 1948 pracoval jako redaktor RSE. Patří mezi významné české představitele 

literárního expresionismu a psychologismu meziválečného období, v exilu pak jeho 

tvorba získává existenciální charakter. Z jeho povídkové tvorby můžeme jmenovat 

Zavřené dveře nebo Stezku podél cesty, z prózy pak např. Danajský dar nebo Všeo-

becné spiknutí.

Egon Hostovský (1908 Hronov – 1973 Montclair, U.S.A.)

Czech writer, diplomat and journalist. As an employee of the Czechoslovak Foreign 

Ministry, he worked in Belgium, France and Portugal from 1937, and then in the U.S.A. 

from 1940. During his work in Norway, he decided to emigrate and settle in the U.S.A. 

He worked there from 1948 as an RFE editor. He is one of the major Czech represen-

tatives of literary expressionism and the psychologism of the inter-war period; in exile 

his work became existential in nature. Of his novels, we should mention Zavřené dve-

ře (Closed Doors) and Stezka podél cesty (The Trail along the Way) and, of his prose, 

Danajský dar (White Elephant) and Všeobecné spiknutí (General Conspiracy).
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