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Pone Redaktoriau [1],
Valst. operos režisierius p. P. Oleka [2], pradėdamas naujus papročius teatro santykiuose su
autoriais ir pažymėdamas savo gilų susipažinimą su veikalu, kurį jis režisuoja, ir su gadyne, kurią
veikalas vaizduoja, „XX-to a.“ š. m. 36 num. skelbia: „Operos veiksmas vyksta ir prie Aušros Vartų,
nors tuo metu Aušros Vartų dar nebuvo“ [3]. Šio paskelbimo p. Oleka neatšaukė. Operos „Radvila
Perkūnas“ [4] veiksmas vyksta 1600 metais. Prof. B. Čėsnys [5] „Lietuviškosios enciklopedijos“ II
tome rašo: „Patys Aušros Vartai senovėje buvo viena iš 5 „bromų“, įrengtų Vilnių supusiuose
apsigynimo mūruose, statytuose 1503–1523 m. [...] Seniausias Aušros Vartų atvaizdas matoma
Bruyno ir Hogenbergo didžiųjų miestų atlase 1576, lape įvardintame „Vilna, Lituaniae metropolis“;
atvaizdas esąs pagamintas 1550 m. Paskui Aušros Vartai yra pažymėti panoraminiame Vilniaus
vaizde iš 1604 m. [...]“ [6] (žiūr. „Liet. encikl.“, II t., 350–351 psl.).
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