Statuia ecvestră a domnitorului Mihai Viteazul
(amplasată în faţa cazărmii Regimentului 30
Gardă “Mihai Viteazul” din Sectorul 6)
Aşezare: La aniversarea a 155 de ani de la crearea unităţii, pe data de 1 iulie 2015, în
cazarma Regimentului 30 Gardă “Mihai Viteazul” din Bucureşti a fost decorat Drapelul
de Luptă al unităţii cu Ordinul naţional ”Serviciul Credincios” în grad de Cavaler şi totodată, a fost dezvelită statuia ecvestră a domnitorului Mihai Viteazul. Statuia a fost instalată
în fața Regimentului 30 Gardă ”Mihai Viteazul”, situat în intersecţia dintre Bulevardul
Timişoara şi Bulevardul General Vasile Milea, Sector 6.
Atestare: În urmă cu 156 de ani, la data de 1 iulie 1860, a luat fiinţă prima unitate de
gardă din Armata Română, Batalionul de Tiraliori. Înfiinţat de domnitorul Alexandru Ioan
Cuza, acesta a funcţionat fără întrerupere, sub diferite denumiri, în prezent, unitatea
având numele de Regimentul 30 Gardă “Mihai Viteazul”.
Descriere: În plus faţă de atribuțiile obișnuite ale unei unități combatante, Batalionul de
Tiraliori, devenit Batalionul de Vânători a primit și atribuții de gardă, având ca misiune
paza Palatului Domnesc și a sediului Ministerului de Război.
În anul 1868, domnitorul Carol I stabileşte ca “jandarmii călări” de la București și Iași să
primească misiunile de a asigura paza domnitorului și a familiei sale în toate deplasările
prin ţară, precum și de a îndeplini ceremoniile de gardă. În anul 1908, tot acesta înfiinţează Regimentul de Escortă Regală.
Carol al II-lea, pasionat de ceremonii şi de grandoare, transformă în anul 1930 Regimentul de Infanterie nr. 6 ”Mihai Viteazul” în Regimentul de Gardă ”Mihai Viteazul”.
După alte modificări intervenite asupra denumirii Regimentului de Gardă ”Mihai Viteazul”, în anul 2001 unitatea este redenumită Regimentul 30 Gardă și Protocol ”Mihai
Viteazul”, iar din anul 2006 se numește Regimentul 30 Gardă ”Mihai Viteazul”.
Statuia ecvestră a domnitorului Mihai Viteazul situată în faţa Regimentului 30 Gardă
”Mihai Viteazul” este prima statuie din România unde calul este reprezentat în poziţie
cabrată, ridicat în două picioare, aceasta fiind o soluţie artistică dificil de realizat şi greu
de echilibrat din punct de vedere tehnic. Autorul acestui monument este Valentin Tănase, decorat cu Ordinul Național Steaua României, în grad de Ofițer în anul 2000 și cu
Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler în 2015, printre operele sale regăsindu-se
lucrări de pictură murală monumentală și mozaic la sediul Ministerului Apărării, Muzeul
Militar Național, Palatul C.E.C., Biserica Eroilor Revoluției din Decembrie 1989, Biserica
Sf. Împărați Constantin și Elena - Parcul Călărașilor -București, Palatul Primăriei Oradea
și la Cercul Militar Național, lucrări de sculptură precum busturi monumentale, basoreliefuri, compoziții ronde-bosse, statui ecvestre, monumente de for public, dar şi tablouri
care se regăsesc în Sala Alba-Iulia, Sala Mihai Eminescu și Salonul Fondatorilor din
Palatul Cercului Militar Național.
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