Örkki-plutoidi Orcus
Taivaankappale plutoidien ryhmästä löydettiin 19.
helmikuuta 2004 (joissakin lähteissä 17.2.) ja se oli
löytöhetkellään 24 astetta Leijonaa perääntyvänä.
Näyttää olevan hyvin luonteenomaista Orcusille,
ettei kukaan oikein kiinnostunut siitä sen
löytöhetkellä, eikä sille annettu nimeäkään kuin
vasta yhdeksän kuukauden kuluttua. Orcusin
löytäjät olivat samat kuin Sednan, joka löydettiin
varsin pian Orcusin jälkeen, ja niin astronomisen
kuin astrologisenkin maailman huomio kiinnittyi
täysin Sednaan, josta nousi löytöaikanaan
melkoinen kohu. Orcus jäi unohduksiin ja
väijymään taustalle.
Orcus on hämmästyttävän paljon Pluton kaltainen. Se on kooltaan hiukan pienempi, mutta ei
Plutokaan suuren suuri ole. Orcusin kiertorata on miltei identtinen Pluton kanssa ja
kiertoaikakin sama kuin Plutolla, 248 vuotta. Pluton kiertorata on elliptinen verrattuna
planeettojen rataan, ja tämä oli yksi niistä syistä, joiden vuoksi Plutolta napattiin planeettanimitys pois. Orcusin kiertorata on siis täsmälleen samanlainen. Mielenkiintoinen ilmiö näyttäisi
olevan tiedossa olevien efemeridien perusteella, että Orcus ja Pluto eivät ole milloinkaan
yhtymässä tai oppositiossa keskenään. Pienin näiden yhteinen aspekti on septiili (51°) ja
suurin kvinkunssi (150°). Samanlaiset eivät siis kohtaa ollenkaan.
Plutoidin nimi
Koska Orcus on astronomisesti niin paljon Pluton kaltainen, astronomit nimesivät plutoidin
myös identtisesti. Roomalaisessa mytologiassa oli kolme erilaista nimitystä samalle
maanalaisuuden ja kuolleiden jumalalle, eli Pluto, Orcus ja latinankielinen Dis Pater, jotka
kaikki vastasivat kreikan Haadesta. Dis Pater voidaan kääntää vapaasti vauraaksi isäksi, ja
tämä nimitys viittaa manalan herran rikkauteen, mikä ominaisuus on yhdistetty Plutoon. Itse
asiassa näitä nimityksiä käytettiin alun perin varoen ja kierrettiin ilmaisulla näkymätön, joka
sekin on ominaista Plutolle. Näyttäisi että Orcus on tässä mielessä samanlainen, sillä
astrologisesti Orcus on pysytellyt pitkään näkymättömänä. Koska astrologiassa katsotaan,
ettei mikään ole sattumaa, Orcusin nimivalinta on varmaan osunut kohdalleen. Orcusilla
voidaan tarkoittaa myös kuolleiden asuinsijaa manalaa.
Astrologinen tulkinta alkuvaiheessa
Astrologisesti Orcusin tulkinta on aivan alussa, eikä se näytä paljastavan helposti sisintään
niillekään, jotka ovat yrittäneet sitä tulkita. Syvällä oleminen, kätkeytyminen ja
käsittelemättömät asiat vaikuttaisivat olevan Orcusin alueita. Väärinymmärrykset ja
harhauttamalla piiloutuminen tuntuvat Orcusin tavalta toimia, ja tästä on olemassa varsin elävä
esimerkki nykyajoiltakin. Orcus kytkeytyy Etruskien kuolleiden jumalaan, joilta roomalaiset
omaksuivat tämän nimityksen. Myöhemmät tutkijat erehtyivät pitämään kykloopin kuvaa
Orcusina tutkiessaan etruskilaista muinaisjäännettä, jota kutsuttiin Orcusin haudaksi. Tämä
kykloopin eli hirviön kuva jäi sitkeästi elämään Orcusin kuvana, ja esim. ranskan kielessä sana
ogro tarkoittaa paholaista ja alamaailman hirviötä, kuten myös italiassa orco. J.R.R. Tolkien
nappasi nimen orcs Sormusten Herran tarunsa hirviöille, jotka on suomennettu kertomuksessa
örkeiksi. Koska Orcus ja hirviöt nivoutuvat näin kiinteästi yhteen, on mahdollista että
astrologisesti Orcusilla olisi hirviöihin liittyvä merkitys. Ei välttämättä niin, että Orcus olisi itse

hirviö ja osoittaisi pahuutta, vaan että Orcusille ominaiset käsittelemättä jääneet asiat, joita ei
pysty itse tunnus- tamaan tai näkemään, liittyvät hirviömäisiin ihmisiin tai tapahtumiin. Yksi
vaihtoehto voisi olla, että näistä käsittelemättömistä asioista muodostuu itselle pelottavia
hirviöitä, joiden läpikäymiseen ei uskalla ryhtyä. Eräässä pohdinnassa Orcus liitetään
narsismin uhriksi joutumiseen, ja jokin tämän tyyppinen julma käyttäytyminen voi olla niin
syvältä raapaisevaa, että sen mieluummin jättää unohduksiin ja kalvamaan salaa sisintään,
kuin työstäisi aktiivisesti tapahtumia.
Astrologisessa keskustelussa Orcusiin liitettyjä tulkintoja on sen liittäminen kirouksiin,
lupauksiin ja ehkä uhkauksiinkin. Orcusia pidetään valehtelijoiden ja lupausten rikkojien
rankaisijana, ja siksi sillä on paljastajan luonne. Se antaa mahdollisuuden päästä näkemään
sielun syvyydet ja elämän tarkoituksen ydin, mutta kun Pluto pakottaa tälle samantapaiselle
retkelle omiin syövereihin, Orcusin kutsu näyttäisi olevan hienovaraisempi ja hellempi. Orcusin
tapaan ei liity samanlainen dramatiikka kuin Plutoon yhdistetään. Melkein päinvastoin, sillä on
arveltu että kun Orcusia toteuttaa hallitusti, se mahdollistaa henkisen rikkauden tavoittamisen.
Yhteistä näille ”kaksosplaneetoille” on, että niiden toiminta on syvällistä niin konkreettisesti
kuin kuvainnollisestikin.
Oscusin on katsottu ilmentävän henkiinjäämistaistelua ja henkistä uskoa. Se saattaa toteutua
myös ylikriittisyytenä ja vikojen etsimisenä toisista, toisten syyttelemisenä ja omana
kyvyttömyytenä pitää lupauksia. On mahdollista, että Orcus osoittaisi niitä asioita, joista
syyttää itseään. Koska kaikessa Orcusiin liittyvässä näkymättömissä oleva on korostunutta,
Orcusin lähtökohtana voisi olla ne asiat itsessä, joita itse vähiten näkee. Yleensä syy omaan
sokeuteen on, ettei jostakin syystä pysty näitä asioita tai piirteitä käsittelemään. Varsin
tavallista on, että oma itse on suurin este tälle kyvyttömyydelle, eli ei pysty näitä asioita
tunnustamaan.
Lähtökohtia Orcusin tulkinnalle
Yksi tapa koettaa hahmottaa taivaankappaleen merkitystä on tarkastella sen syntyhetkeä, niin
asemaa eläinradalla kuin senaikaisia maailmantapahtumia. Löytöajankohtana Orcus oli
Hydran tähtikuviossa, joka on suurin kuvio taivaalla ulottuen Ravusta Skorpioniin. Hydra,
merikäärme, symboloi syvyyksiä ja luomismyyttiä. Hydraan liittyvät energiat ovat väkivaltaisia,
kesyttämättömiä ja kaoottisia, mahdollisesti myös päättäväistä naisenergiaa. Myytissä
Herkules taistelussa katkaisi Hydran pään, mutta se kasvatti aina uuden tilalle. Jos Orcusin
löytöhetken aste 24 leijonaa osuu oman kartan tärkeään kohtaan tai tekee aspektin
persoonaplaneettaan tai akseliin, voi plutoidilla olla merkitystä omassa maailmassa.
Orcus liikkuu hitaasti neitsyen merkin alussa. Kesällä 2013 kentauri perääntyy viidennen
asteen tuntumassa ja vuodenvaihteessa kulkunsa oikaisseena se etenee 3 neitsyttä. Orcusin
efemeridit löytyvät nykyään astro.com -sivustolta.
Jos Orcusin merkityksestä nataalikartalla on vasta vähän tietoja, on sen transiittien
ilmentymistä kokemuksia vielä vähemmän. Jos omalla kartalla on persoonaplaneettoja tai
akseleita muuttuvien merkkien alussa, voi nyt olla mahdollisuus tavoittaa jotakin näkymätöntä
itsestään.
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