ŽUPNIJSKA CERKEV SV. JURIJA NA PTUJU

Župnijska cerkev sv. Jurija na Ptuju sodi med najpomembnejše slovenske kulturnozgodovinske in
umetnostne spomenike, ne samo zaradi svoje arhitekturne zgodovine, ki zaobjema obdobja
romanike, gotike in baroka, ampak tudi zaradi ohranjenih srednjeveških in novoveških poslikav,
srednjeveške in baročne plastike ter izdelkov umetne obrti.
Med ohranjenimi srednjeveškimi kipi prav gotovo zavzema osrednje mesto poldrugi meter visok
lesen kip sv. Jurija, ki je mestni patron in zaščitnik osrednje ptujske cerkve. Upodobljen je v
trenutku, ko s sulico ubija zmaja. Zmagovito stoji nad premaganim, na hrbtu ležečim, a še ne
mrtvim krilatim zmajem s kačastim telesom in volčjo glavo. Na prsni plošči oklepa je naslikan
Jurijev križ, kakršen je tudi v ptujskem mestnem grbu. Kip idealiziranega sv. Jurija sodi v sam vrh
gotskega kiparstva na Slovenskem.
Najpozneje od sredine 13. stoletja so bili gospodje Ptujski pobudniki gradbenih del v cerkvi in
morda so okrog leta 1380 naročili tudi kip sv. Jurija za glavni oltar.
Kopija kipa, delo akademskega kiparja in restavratorja Viktorja Gojkoviča, je na ogled v drugem
nadstropju Ptujskega gradu na razstavi Umetnost srednjega in zgodnjega novega veka 12001550, ob vrhunskih slikarskih in kiparskih umetninah iz obdobja gotike. Sv. Jurij – zavetnik Ptuja je
podrobneje obravnavan v istoimenski muzejski publikaciji.
Največja dragocenost krstne kapele v cerkvi je znameniti Laibov krilni oltar, ki ga je med leti
1447 in 1467 poslikal salzburški slikar Konrad Laib v stilu pozne gotike. Oltarno krilo je bilo ob
delavnikih zaprto, ob praznikih pa so ga odprli in pokazali vernikom. Na praznični strani so lesena
krila prekrita s pozlato, slike pa predstavljajo v sredini Marijino smrt, na levi je sv. Hieronim, eden
od štirih velikih cerkvenih učiteljev, zraven njega stoji lev in na desni sv. Marko ter ob njem krilati
lev. Delavniško lice kaže v sredini Križanje z Marijo in sv. Janezom Evangelistom, levo je sv.
Miklavž in desno sv. Bernardin Sienski.
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