Předmluva

Dopis o čase na složité myšlenky / duben 2011

Zápisky Vlasty Burianové (asi polovina 30. let)

Někdo tady přece musel zůstat (1939–1941)

Fešáckej koncentrák (1941–1945)
Dopis o dvou teoriích / říjen 2009
Pouta patří do hry (Pankrác, 1941)
Osmnáct! Dvacet! (Terezín, 1941)
Návrat nežádoucí (Dachau 1941–1942)
A zatím doma (Divadlo Na Poříčí, 1941)
Ano, já sem patřím (Neuengamme, 1942–1945)
Pochodně slávy ukončené válce (1945)

Koryfej avantgardy se vrací (1945)
Sběratelé divadel (1945)
Vzorná opereta (1945)
Z dopisu o revoluci v operetě / říjen 2010
Blouznil jsem o decentralizaci (1945)
Maryša (Národní divadlo, 30. 4. 1946)
Voláno rozhlasem (1945–1946)
Dopis o trampingu / prosinec 2010

Vytvořme z češtiny světový jazyk! (1945)
Jobova noc (premiéra 10. 9. 1945)
Romeo a Julie aneb Sen jednoho vězně (premiéra 13. 9. 1945)
Jako bratr s bratrem ruku v ruce (1946)
Mám hodně snů a činů před sebou (1946)
Bílé noci (premiéra 12. 3. 1946)
Cyrano z Bergeracu (premiéra 20. 2. 1946)
Žiješ a dáváš, co víc? (2010 a též 1946, 1948)
Dopis o tvé hořkosti / 2010

Nejvíce bloudící český režisér (1946)
Láska, vzdor a smrt (premiéra 27. 11. 1946)
Jeden ze všech (román ve verších, 1947)
Cesta k člověku (1947)
Hráze mezi námi (premiéra 23. 4. 1947)

Hudba je sama hercem (1945–1948)
Viděno slzami (výbor z básní, 1947)

Jistý způsob obrany (1947)
Dopis o chuti zapomenout / únor 2011
Láska ze všech nejkrásnější (premiéra 21. 1. 1948)

Řadový voják na poli kultury (1948)
Tuto čest nemohu přijmout (1948)
Z dopisu o tom, co se už nedozvíme / říjen 2011
Není pozdě na štěstí (premiéra 25. 2. 1948)
Krčma na břehu (premiéra 27. 5. 1948)

Strana je pro mne vše (1949)

Autokritika (1949)
Horkým srdcem (1950)
Atomový mír (1950)
Z dopisu o Atomovém míru / leden 2011
Parta brusiče Karhana (premiéra 23. 4. 1949)
Mýlil jsem se mnohokrát (1949)
Pařeniště (premiéra 15. 9. 1950)
Pařeniště – druhý pokus (2007)
Dopis o Pařeništi / září 2010
600 metrů filmu (1949)
Ze zákulisí (1951)

Hudba jako útočiště (1950–1951)
Dopis o traktoru / září 2010

Oni tě naučí disciplíně! (1951–1955)
Nedobré dny (1952
Být dobrým vojákem (1952)
Služba a posluha (1940… )
Dopis o podivné radosti / prosinec 2010
Maškaráda (premiéra 7. 9. 1951)
Farář z Tours (premiéra 8. 2. 1952)
Zimní bitva (premiéra 9. 11. 1952)
Pan Kobkán vdává dceru (premiéra 29. 5. 1953)
Sloky lásky (premiéra 4. 10. 1953)
Stížnost (1954)
Skandál v obrazárně (premiéra 23. 10. 1953)
Dobrý voják Švejk (premiéra 18. 6. 1954)
Mám to veliké štěstí (a vy tu smůlu)… (1954)
Kult osobnosti EFB (1954)
Dopis o mozaice / duben 2011
Zimní bitva v Berlíně (1954)
Půlnoční vítr (premiéra 1. 3. 1955)
V srpnu už nebudu velitelem (1955)

Kontrarozvědkář (1955)
Třetí vzpomínka (2011)
Měl jsem být poučen (1955)
Vojna (premiéra 21. 10. 1955)
Předseda mě nutí do Fidlovačky (1955)

Despota a jeho herci (1938–1959)
Do přírody! (1950–1953)

Osm odtamtud (1953)
Vítězové (1955)
Dopis o vítězích a trosečnících / leden 2011

Kde jsou autoři? (1955)
Dopis o mém přívlastku / říjen 2010
Tolik práce za tak krátkou dobu… (1955)
Opera z pouti (premiéra 28. 1. 1956)
Umění nemusí být srozumitelné (1955)
Drahý příteli (1956)
Štěnice (premiéra 27. 4. 1956)
Dopis psaný pod kufrem plným starých krámů / duben 2011
Sugestivní člověk (1945–1955)
Bílé noci (premiéra 29. 10. 1956)
Žebrácká opera (premiéra 6. 11. 1956)

Dost tmy! (1957)
Herecká škola (1957–1959)
Krysař (premiéra 14. 2. 1957)
Mé učení na stroji (1957)
Evžen Oněgin (premiéra 27. 9. 1957)

Upír socialistického realismu (1957)
Kdepak je ta hlava? (1958–1959)

Nové začátky (1958)
Autoři, autoři… (1958)
Začít od prázdné díry (1958)

Poslední sezona (1958/59)
Ruším premiéry! (1959)
Proč žiješ, Václave Řího? (první uvedení 24. 10. 1958)
Jsem zlý dědek (2004)
Dopis o mrtvých mužích, kteří nekoušou / 2011
Seven Come Eleven (1959)
Dálky (první uvedení 9. 1. 1959)
Rozcestí (první uvedení 17. 4. 1959)

Pan Radok (1941–1959)
Dopis o hloubce jedné tragédie / leden 2011

Dítě (1959)
Mají mě rádi (1959)
Zloděj štěstí (1959)

Posloužit svým popelem... (1959)
Pohádka o tvé smrti / duben 2011
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