DANE RUDHYAR: BÝK
Síla Dne, poté, co o rovnodennosti zvítězila nad silou Noci, a skrze Berana vyrazila vpřed
s mladistvou touhou po sebeprosazení, začíná být v Býku stabilnější a vytrvalejší. Tolik už
nebojuje – často proti duchům a větrným mlýnům – o výsadu projevení své energie coby
osobnost. Snaží se sebe sama hmatatelně ustanovit. Žádá výsledky; a učí se, že výsledků se
dosahuje opakováním, stanovenými postupy, tvrdošíjnou neústupností a cílevědomým úsilím.
Navíc začíná chápat, že těchto konkrétních výsledků, jejichž plodem je lidská osobnost, lze
dosáhnout pouze těsným kontaktem se zemskou substancí. V Býku tedy síla Dne působí přímo
na hmotný základ všech organismů, a vzdělává půdu lidstva, aby plodila.
Býk je reakcí, která následuje po akci Beranově. Po podivné vnitřní beraní nejistotě, z níž
člověk-Beran dělává ctnost a bere ji jako výzvu, přichází Býk a předvádí, co to znamená být si jist.
Průkopnický instinkt razí cestu osadníkově organizační schopnosti. Energie se transformuje
v aktivní sílu; a ta, jakožto rázná schopnost jít vpřed, nachází odolný materiál, v nějž a proti
němuž se napřít. Beraní pohyb-sám-o-sobě se v Býku stává vnitřním hnutím, vyvolaným vnějšími
objekty.
Beran a Býk se doplňují. Jak Beran, tak Býk jsou však charakterizováni rostoucí silou Dne.
V Beranu je ale síla Dne přímou akcí, jelikož je zde jejím hlavním problémem definitivní
překonání síly Noci. Jakmile se tak stane, vyvstává nová potřeba: potřeba stabilizace a volního
omezení. A to je úkolem Býka.
V Beranu je aktivita vyhledávána pro aktivitu samotnou. Je tu vůle po svobodě, strach
z omezení, identifikace s prudkou mobilitou a systém postrádající dobyvačností. Což jasně vede
k určitému rozptýlení a zvláštnímu pocitu marnosti, pocitu, že život protéká mezi prsty jako písek.
Vyvstává tak potřeba činu propojujícího, slučujícího. Býk tuto potřebu naplňuje; ne tím, že by šel
proti směru Beraní síly Dne, ale tím, že ji usměrňuje realizací nového záměru.
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Rozdíl mezi energií Berana a Býka je právě rozdílem zaměření. Obě energie mají stejný
směr. Jsou vlastně energií jedinou, která se poté, co dospěla v Beranu k určitému konci, snaží
naplnit novou fázi svého vývoje v Býku. Záměr Berana je dynamický; záměr Býka organický.
Když někde na zemském povrchu kyselina působí korozi železa, jde o rozkladnou,
dynamickou aktivitu. Když však kyselina solná v lidském žaludku tráví proteiny, je v činnosti
organická funkce. Jinými slovy, kyselina v žaludku plní funkci v rámci organického celku,
lidského těla; a její působení je víceméně přísně touto potřebou kontrolováno. Volná kyselina
naopak způsobí korozi všeho, s čím přijde do styku. Jako taková, sama o sobě, nemá žádný
zvláštní funkční záměr v žádném určitém organickém celku.
Beran jedná; a jeho čin je sám sebou oprávněn. V jeho pozadí je nutkání Osudu, ale
člověk-Beran to jednoduše bere jako samozřejmost a jeho vědomí je zcela uspokojeno prostým
faktem činu. Pro Býka je čin sám o sobě v zásadě nesmyslný, nemá-li účel. Musí se k něčemu
vztahovat. Býk, to je puzení vztahu: Beran, puzení činu. V Býku musí být aktivita funkční ve
smyslu organismu, účelu, kterému slouží.
Sex například je pro Berana téměř jedině způsob akčního uvolnění. Opravňuje sám sebe
jakožto vzrušující záchvěv aktivity výboje činné síly. Pro Býka však sex znamená podmínku pro
vytvoření určitého výsledku, kterým normálně bývá dítě.
„Produkce“ je u Býka klíčovým slovem. Aby cokoli mohlo být vůbec považováno za
významné, má být vše, čeho se Býk dotkne, produktivní. Produkce však závisí na kontrole
základních energií lidské či pozemské přirozenosti. Beranovi jde výhradně o uvolnění energie:
Býk trvá na tom, učinit energii produktivní. Beraní energii používá. Produktivní energie –
energie, která je kontrolovaná a formovaná – to je síla aktivní. Býk je tudíž ve zvěrokruhu
znamením aktivní síly, výkonu. Býk, to je „dobrá země“, plodná Velká Matka; a lze jej povazovat
za ženské znamení. Přesto však, což je dost zvláštní, je v astrologickém symbolismu zastoupen
Býkem, a ne feminimním zvířetem. Má nás to přimět, abychom nepřeháněli důraz na pasivní či
receptivní charakteristiky tohoto znamení. Není pouze znamením silného vzestupu síly Dne a
symbolem záměrné, cílevědomé odhodlanosti. Představuje tu sílu, která stoupá z hlubin
zárodečné hmoty a neustále se snaží dosáhnout vyššího stupně, na němž může v každém
přírodním organismu operovat základní povědomí. Je to „dobrá země“, ale takto
pojmenováváme velmi tenkou vrstvu zemského povrchu, která může nést sklizeň rostlin a
stromů. Je to plodná, černá půda (snad jen pár stop hluboká), bez níž by nebylo života na zemi.
Tato povrchová vrstva země je místem, kde se setkávají vibrace země a záření slunce.
Právě zde se odehrává oplodnění země sluneční silou; zde se rodí živé organismy – ať už
v mělkých mořských vodách či v humusu, který tvoří tenkou vrstvu na povrchu půdy. Všechen
život na naší planetě je skutečně jen jakoby „na hloubku kůže“. Tomu podobně nám veškeré
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vjemy z vnějšího světa zprostředkovává kůže a specializované části jejího povrchu: smysly. Říše
vědomí je rovněž povrchovou vrstvou širého Nevědomí, a racionální, analytické schopnosti,
shrnuté pod pojmem „intelekt“, jsou zase než tím posledním, nejvyšším vývojem lidského
vědomí. Intelekt – smetana na povrchu vědomých schopností, které jsou zase smetanou na
povrchu lidské mysli či inteligence – nevyjeví své pravé možnosti, dokud se nedojde
k Blížencům; a tato jarní blíženecká sklizeň je široce podmíněna půdou Býka, z níž musí vyrůst,
stejně jako je podmíněna oplodňující silou Berana, která tu půdu zúrodňuje.
Býk je fází života a zkušenosti, v níž nachází vzestup evoluce svůj nejkoncentrovanější a
nejzvučnější výraz. Je to úrodný povrch zemský; avšak povrch, viděný jako nejvyšší stupeň, jehož
dosáhl élan vital, - a z něj vyrůstají rostliny, aby se setkaly se sluncem a provedly alchymii světla.
Země se vzpíná vzhůru svými stromy, jejichž chlorofyl zachycuje sluneční záření, a v listech
chemicky fixuje sluneční energii, kterou činí použitelnou pro další evoluci na této planetě.
Zvířata pojídají listy. Kmeny stromů se rozkládají a stávají se uhlím. Stromy kondenzují vlhkost
vzduchu a napomáhají oplodňujícím dešťům; a deště tvoří řeky a vodopády – a z nich se pak
vyrábí elektřina.
Veškerá aktivní, výkonná síla na této zemi má základ a podstatu v chemických pochodech
zelených rostlin a v jejich chlorofylu, který je chemickou povahou v podstatě shodný s buňkami
červených krvinek. Zelená a červená: dvě polarity – Býk a Beran. Zelená dává energii živým
organismům; červená, po dalším alchymickém procesu, vytváří v člověku vědomé myšlení –
neboť by na zemi nebylo vědomého myšlení bez červené krve. Beran je božské Navštívení,
sestup síly; Býku však náleží substance veškerého nového evolučního postupu, neboť Býk je
symbolem té síly, která napořád vytváří nové organismy. Klíčovým motivem Býka je evoluční
naplnění, z hlubin vzhůru.
Vzhledem k tomu, že v Býku vystupují všechny životní energie na povrch, hnány silou
vůle a touhou po Slunci, jedinec-Býk nachází zdroj své síly v hlubinách nevědomí svého rodu –
poznává se v hlubinách rodu, který ho zrodil, a přitom se neustále snaží sladit svůj vědomý smysl
pro účel s onou vyšší vůlí, která jej zevnitř směřuje k příštímu stupni evoluce. Vnější projevy té
neosobní, instinktivní či kosmické vůle mohou být pozdrženy; těžko je však zcela zastavit.
Odtud tedy odhodlanost, zarytá tvrdohlavost a pevný záměr Býka. Tyto charakteristiky
mnohdy vedou k pocitu majetnictví. Majetnictví přichází jako výsledek hlubokého pocitu vnitřní
potřeby, který musí být uspokojen. Cokoli uspokojí tuto potřebu, nabývá takové hodnoty, že to
jedinci připadá jako imperativ, aby si to zajistil a přivlastnil. Býk v podstatě přemýšlí o tom, jak
osobu, situaci nebo vztah pro sebe použít. Přesto se nemusí jednat o sobectví, ale spíš o
přirozené východisko životně důležitého poznatku, že určitý fakt prožitku nemůže mít smysl, aniž
by splňoval nějaký účel. Tam, kde něco plní funkční účel, tam to patří a mělo by to tam zůstat.
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Ve fázi Býka osobnost ještě není ustavena. Avšak ten pocit užitečnosti a účelnosti je
základem, na kterém se ustavená osobnost bude stavět – protože osobnost je organický pojem.
Soběstačnost, přinejmenším relativní, je jejím základem. Býk poskytuje pocit samostatnosti, z nějž
se může vyvinout soběstačnost.
Býk je znamením, kde se odehrávají symbolické Letnice. Lidé byli nadáni transcendentní,
supervědomou, iracionální silou. „Mluvení jazyky“ je symbolem iracionality, nebo spíše superracionality, této síly – přičemž určitý jazyk vždy považujme za dokonalý symbol činného
působení racionální schopnosti.
Podle tradice, ať už jde o symbolický nebo doslovný fakt, se Gautama Buddha narodil,
dosáhl osvobození i zemřel za májového úplňku, v průběhu Býčí fáze lidské zkušenosti. Význam
to má ten, že Gautamu lze považovat – z pohledu okultní moudrosti – za „smetanu“ lidské
evoluce a za první exemplář nejvyššího typu vědomí, možného pro lidskou bytost, narozenou na
této zemi. Ti, kteří byli Manifestací Boha, před ním nebo po něm, byli možná většími
Osobnostmi, ale je-li tomu tak, je to proto, že byli sestupem božské moci, a ne jako Gautama
Buddha, vrcholem lidského vědomí.
Jak Gautama učil v Indii, souhvězdí Plejád se nacházelo na konci zodiakálního znamení
Berana. Četní zřeci a astrologové minulosti prohlásili Plejády za centrum našeho vesmíru lidské
zkušenosti. Je-li tomu tak, pak z tohoto centra neustále vyvěrá Síla a Láska, která oživuje a
integruje celý cyklus naší evoluce. A skutečně, Beran je pramenem projeveného života: ale Býk,
od Kristových dob energizovaný Plejádami, je mohutnou proudící řekou, jejíž substance vyživuje
zástupy „živou vodou“. Na jejích březích rostou velká města; vyrůstá a zraje Civilizace; a lidé se
pídí po Tajemství, které se skrývá za změnou – které udržuje a osvěcuje celý vesmír.
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