A czy pamiętasz – mówił dalej Jordan – że Szymon Piotr, który miał przy
sobie miecz, wyciągnął go, uderzył nim sługę najwyższego kapłana i uciął
mu prawe ucho? Sługa miał na imię Malchus. Ten miecz, który papież wam,
panie, darowuje, to właśnie miecz owego Szymona Piotra, którym apostoł
ten uciął ucho Malchusowi.
Zdumieli się wszyscy na te słowa, bo zaiste dar to był niezwykły. I już
inaczej na miecz ów spoglądali.
Wziął go i książę Mieszko w swoje dłonie i rzekł:
– Wdzięczność ma dla papieża za tak cenny dar nie ma granic. I tak jak
święty apostoł w obronie Chrystusa stanął, tak i ja, i moi rycerze w obronie wiary świętej stawać będziemy. Dziś przyjmuję ten dar, a gdy w grodzie
moim nową świątynię, godną Pana naszego, wzniesiemy, miecz ów jako relikwię do niej przekażę.
Jak rzekł, tak uczynił. Miecz Świętego Piotra z czasem został umieszczony w katedrze, którą pod wezwaniem właśnie tego apostoła na Ostrowie
Tumskim wkrótce wzniesiono, i jest z nią związany aż do dziś. Przez tysiąclecie pisywali o tej cennej pamiątce kronikarze. Najpierw Jan Długosz,
potem w 1604 roku wspominał o niej kanonik warmiński Treter, a niemal
sto lat później, w roku 1699, archidiakon Zalaszowski podawał, że w skarbcu kościoła katedralnego przechowuje się miecz świętego apostoła Piotra,
który przywiózł Jordan, pierwszy biskup poznański, a który co jakiś czas
pokazuje się ludowi. Kilkakrotnie wspominano o nim w wieku XVIII, podkreślając, że miecz ten w ogólnym jest poszanowaniu, a dekretem kapituły
z 1721 roku nakazano, by dla większej czci przechowywano go w kapitularzu, czyli w miejscu posiedzeń kapituły. Od tego czasu jednak coraz rzadziej go pokazywano, a z czasem przestano obnaszania go nawet w procesji
świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów Poznania. Na dobre schowano
go do skarbca. W XIX wieku umieszczono go w specjalnej szafce w katedralnej zakrystii, a dziś... dziś można go oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym
w Poznaniu.
Po ponad tysiącu lat od tamtych wydarzeń historycy wciąż mają kłopoty, by określić dokładnie, czym i z jakiego okresu jest ów tajemniczy miecz.
Jedni mówią, iż to faktycznie miecz rzymski z pierwszego wieku naszej ery,
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