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Powszechnie wierzono, że diabeł m6gł się ukazywać w r6żnych postaciach: jako czarująca i ponftna kobieta, piękny 
rycerz, czasem jako prosty wieśniak, a nawet pobożny pielgrzym - zależnie od tego, jaka postać odpowiadała jego potrzebom. 

Zdarzało się czasem, że szatan przybierał postać zwierzęcą. Gdy jego zamiarem było zdobycie czyjegof zaufania, 
pojawiał się jako mruczący kot lub posłuszny pies. Jeśli celem diabła było porwanie ofiary, ukazywał się jako ognisty kary 
ogier; kiedy miał się przecisnęć przez węskie przejście, sława się mysz, lub łasict; jefli chciał przeszkodzić m6wcy, jako 
mucha wciskał się do ucha. Czasem czynił się podobnym do d ewa lub krzaka albo przeistaczał się w materię nieożywioną, 
na przykład w złoto lub srebro, potrafił r6wnież naśladować · ioły i czynie zło jako ogień, woda i huragan. 

Myśl o wszechobecności diabła tak przerażała ludzi czas6w średniowiecza, że obawiali się nawet połknięcia złego 
ducha wraz z łykiem wody lub kęsem chleba. Znana jest relacja o połknięciu diabła przez zakonnicę wraz z liściem sałaty, 
zerwanym w ogrodzie warzywnym klasztoru. 

Wiele demonów przebywało na ziemi. Aż około piętnastu tysięcy diabłów kręciło się w poszukiwaniu łupu wok6ł łoża 
śmierci jakiegoś mnicha, a ostatnie chwile pewnej ksieni zakł6cała obecność tylu demonów, ile było liści na drzewach 
w lesie otaczającym klasztor. 

Od czasu do czasu szatan pojawiał się jednak w swej prawdziwej postaci, której znano niezliczone odmiany. Postać 
jego na ogół odpychajfco brzydka, jego twarz prawie czarna, a chodzi utykając. Jak bowiem wiemy, archanioł Michał ukarał 
Lucyfera za bunt, wypędzaj,c go z nieba, przy czym cisnął go w swym gniewie na dno piekła z tak, gwałtownością, że 
spadaj4c anioł złamał nogę i odtąd stale kulał. Swym wielbicielkom, wiernym wiedimom, ukazywał się jako cap; przy 
innych okazjach ciało jego przypominało r6żne budzące strach potwory z baśni. Jednakże, ilekroć usiłował omotać sw9_ 
ofiarę, ukazując się jej w ludzkiej postaci, zawsze zdradzało go diabelskie kopyto. 
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