
 
 
 
 
 
 

DACOLOGIA  CA  ŞTIINŢĂ 
 
Moto:      „Pentru a trăi în Lume, trebuie mai întâi să o întemeiezi şi nici o 
lume nu se poate naşte în spaţiul „haosului” profan, care este omogen şi 
relativ. Descoperirea sau proiecţia unui punct fix – „Centrul” – echivalează 
cu Facerea Lumii, şi se bazează pe construirea spaţiului sacru.” 
   MIRCEA ELIADE, Sacrul şi profanul (pag. 22) 

  
 Aflată la cel de al şaselea congres denumit KOGAION, dacologia continuă să 
se impună ca fiind acea ştiinţă al cărui obiect de studiu îl reprezintă naţiunea matcă a 
Europei şi rolul său decisiv în edificarea lumii civilizate, prin propovăduirea şi 
punerea în aplicare a poruncilor divine revelate. 
 Ca ştiinţă istorică, dacologia utilizează toate mijloacele de investigare istorică, 
dar se individualizează prin utilizarea pe scară extinsă a arheologiei lingvistice, 
instrument de mare precizie capabil să suplinească lipsa vestigiilor materiale şi uneori 
chiar să le corecteze, aşa după cum anticipase Th. Mommsen1: „Limba în epoca de 
formare, este imaginea fidelă şi mijlocul de cunoaştere a treptei de civilizaţie atinsă de 
către un popor. Marile revoluţii ale artei şi ale spiritului sunt păstrate ca într-o arhivă, 
din ale cărei acte viitorul nu va întârzia să se informeze despre acele timpuri asupra 
cărora orice tradiţie nemijlocită a amuţit.”   
 Prin natura obiectului său de studiu care este naţiunea matcă şi rolul său în 
edificarea civilizaţiei umane prin Sacru, Dacologia pune accentul pe viziunea lui 
Isaac Asimov2 pentru care importantă rămâne aflarea poziţiei iniţiale şi regulile 
evoluţiei.  
 Pentru Dacologie poziţia iniţială o reprezintă băştinaşi Europei care, în zona 
carpato-danubiano-balcanică cu epicentrul în Carpaţi, au constituit şi prima societate 
teocratică a lumii, aşa după cum probează pe deplin amplele mărturii arheologice. În 
acest spaţiu carpatic locuitorii, numiţi şi daci, au creat şi au dezvoltat Marele Centru 
Sacru, numit de contemporanii acelor timpuri Axis mundi, Polum Geticum sau 
Hiperboreea, de unde au pornit zeii în lume urmaţi de primele texte sacre pe foi de 
cupru, dar mai ales marile acţiuni conduse de eroi civilizatori cum au fost Pelasgos, 
tracul Orpheus, scitul Abaris-vindecătorul, Loki (a se citi Vilak) şi mulţi alţii.  
 În Dacia, cel mai important însemn care a afirmat rolul său de Mare Centru 
Sacru menit a traversa mileniile, a fost şi a rămas stindardul dacic cu cap de lup care 
ilustrează în logică fonică sintagma volko-blakc3, pentru a ilustra sintagma teonimică 
arhetipală Valah-Valah, prin care a fost denumit iniţial Unicul Ziditor. În deplin acord 
                                                 
1 Th. Mommsen, Istoria Romană, Vol.I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1967, p.26-29. 
2  Isaac asimov, Întemeietorii, Ed. Teora, Bucureşti 1998. p.12. 
3  Încă din vremea când pe pământ era doar o singură limbă a fost conceput şi realizat stindardul dacic alcătuit din capul 
de lup cu înţelesul de VOLC (ca în limba rusă) căruia i s-a ataşat trupul cu pene al unui corb pentru a sugera prin negrul 
său specific cuvântul BLAKC (ca în limba engleză) necesar ilustrării sintagmei teonimice arhetipale Volco-Vlac sau 
Volco-Blac devenită cu timpul Volco-Dlac şi ulterior Vârcolac. 
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cu semnificaţia stindardului dacic a fost concepută şi stema Daciei dominată de Axis 
Mundi, pe care încearcă să o parcurgă ascendent cei doi lei rampaţi în aspiraţia lor 
spre cer, ca expresie a rolului asumat în mod conştient de către sacerdoţii centrului 
sacru, care au fost bine înţeleşi şi ca atare bine susţinuţi de întregul popor dacic. 
 Ca o certificare clară şi directă a importanţei pe care au avut-o în edificarea 
lumii civilizate prin Sacru, figurile sacerdotale de excepţie ale autohtonilor vetrei 
primordiale carpato-danubiano-balcanice, a căror spiritualitate o continuă românii şi 
aromânii de astăzi, au fost desemnate de Scrierile Sacre ale omenirii ca eroi 
civilizatori, ca semizei sau ca zei. 
 Abordate din perspectiva perfect realistă a existenţei naţiunii matcă, amplu 
atestată din punct de vedre arheologic, realizările teocraţiei dacice se integrează 
sistemului coerent al dacologiei ca ştiinţă a necesităţii sacrului în viaţa de zi cu zi, 
conferind Daciei statutul de Vatră Sacră, statut ilustrat în mod desăvârşit de stindardul 
dacic, care NU ESTE imaginea carnasierului, ci alcătuirea care citită în întregul ei 
ilustrează, cu certitudine, numele Unicului Dumnezeu, întemeietorul a ceea ce 
Wilhelm Schimdt, împreună cu şcoala sa vieneză, numeau URMNOTHEISMUS, 
adică monoteismul primordial. 
 Ca dovadă că dacologia este ştiinţa sacrului care a creat societăţile civilizate în 
spaţiul euro-indian, iată alte câteva din recunoaşterile pe care lumea acelor timpuri le-
a consemnat pentru posteritate în Scrierile Sacre:   

1. Ţara Havilah (Fac. 2.11) consemnată şi de Scrierile Vedice cu numele de 
Havila este Valahia în care trăim şi astăzi4. 

2. Numai steagul vlahilor negri (Volko-Blakilor) românii de astăzi, este 
asemănător curcubeului, semnul legământului lui Dumnezeu cu oamenii de 
după potop (Fac. 9.8-17).  

3. Foarte important este faptul că în şirul neamurilor de la Sem la Avram este 
înscris neamul valahic al lui Peleg (al Pelasgilor) ca întemeietor al lumii 
civilizate (Fac 10.25). Reiterarea aceluiaşi arbore genealogic în I Cronici (1,24-
27), dar şi în Evanghelia Apostolului Luca (3,34-36) prin dublarea numelui de 
Peleg cu cel de Falec (a se citi Valac), şi prezenţa vârfului Peleaga în munţii 
Retezat fac indubitabilă identificarea5.   

4. Sintagma teonimică arhetipală Vilah-Vilah, bine individualizată de vechile 
religii ale popoarelor din Europa, dar regăsită şi în mitonimul vedic Valak-
Hilyah atribuit unui mare grup de iluminaţi, a fost codificată de înţelepciunea 
ebraică a Vechilui Testament sub forma tetragramei sacre YHWH6.  

5. Pe seama cuvântului „Dlac” al sintagmei teonimice Volco-Dlac, sintagmă 
sugerată chiar de stindardul dacic, a apărut etnonimul de sine stătător „trac” 
regăsit în antroponimul Terah, tatăl lui Avram. Remarcabil este faptul că tot de 
la cuvântul „Dlac” derivă etnonimul „dac”, care a fost sacralizat prin mitonimul 
vedic Dakşa7 considerat strămoşul primordial al tuturor fiinţelor lumii 
civilizate, fiind adorat ca personificare a forţei divine de creaţie. Tocmai această 

                                                 
4  S. Coryll, Valahia în Cartea Genezei, Editura Promedia Plus, Cluj-Napoca, 1996, mai ales paginile 72-74. 
5  G.L. Teleoacă, Vârful Peleaga, în revista PERMANENŢE  Nr.6/iunie 2004.  
6  G.L. Teleoacă, Unicul Ziditor, în cotidianul Curentul din 23-24 ianuarie 1999 
7  N. Miulescu, Dakşa, Ţara Zeilor.  
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personificare a forţei divine de creaţie a Daciei şi a aristocraţiei sale justifică pe 
deplin conceptul de D A C O L O G I E. 

6. Citit de la dreapta la stânga, acelaşi cuvânt Dlac, al sintagmei Volco-Dlac, a 
generat denumirea regatului „Caldeea” (Fac. 11,28-31) şi cuvântul „Caldei” cu 
înţelesul de teologi (Daniel 2,2-10; 4,4; 5,7; 5,30), ceea ce dovedeşte că regatul 
a fost întemeiat şi condus de teocraţia Vlahilor Negri, care au înfiinţat, inclusiv, 
localităţi cu denumiri româneşti în sudul Mesopotamiei8.  

7. Teonimul Volco-Dlac, purtând toate sensurile sintagmei teonimice arhetipale 
Vilah-Vilah de la care provine, justifică atât forma cât şi înţelesul de Marele 
Preot al cuvântului Vlă-Dică. Cu acelaşi înţeles s-a mai format cuvântul italian 
Vesco-vo (= posco-po = episcop = bishop), dar şi cuvântul francez „évêque”, 
care evocă tot cuvântul valac, din care lipseşte litera „l”, cuvinte care în formă 
abreviată poartă sensul sintagmei originare Vlosco-Vlosc sau Valac-Valac.  

8. Numele de al-Ilah, astăzi Allah adorat de urmaşii lui Ismail, primul fiu al lui 
Avraam, care după tată se închina aceluiaşi Dumnezeu ca şi fratele său Isaac, 
provine tot de la sintagma arhetipală Vilah-Vilah prin omiterea (afereza) literei 
(fonemului) V.  

9. Sintagma „Fiul Omului” prezentă atât în Vechiul Testament cât şi în Noul 
Testament nu are înţeles în lume decât dacă Fiul este considerat Fiul Unicului 
Dumnezeu, adică Fiul Celui întruchipat pe vârful Omul din Bucegi, după cum 
se vede Kogaion al lumii, cuvântul Sfinx având chiar înţelesul de întruchipare. 

10. Atât prin caracteristicile sale de preot al Dumnezeului celui Prea Înalt, care l-a 
întâmpinat cu pâine şi vin pe Avraam, cât şi prin numele său, Melchisedec 
aparţine de asemenea complexului religios valahic9.  

11. Tot în acest context mai trebuie menţionat că Vaç (similar cu „évêque”), 
numele vedic pentru suflul universal cu atribuţii cosmogonice, derivă de la 
acelaşi arhetip primordial Valac-Valac, bine ilustrat nu numai de simbolurile ci 
şi de toponimele pământului pe care trăim ca aromâni şi români. Înţeleapta 
castă sacerdotală dacică a lăsat în istorie un început de drum al zeilor numit 
„Cheile Bâcului” ca semn că zeitatea dinamicii universale Vaç îşi are originile 
în Dacia carpatică. Ceea ce astăzi redescoperim cu neîncredere, încă, pe baza 
postulatului lui Casirrer, Scrierile Vedice consacrau cu 4000 de ani în urmă prin 
zeificare. Vaç, ca altă formă a cuvântului Valah, este cifru al logosului 
universal, atâta doar că ei i-au spus „sufletul lumii” sau „suflul universal”. 

12. Datorită unor descifrări de ultimă oră pe care le datorăm domnului Adrian 
Bucurescu10, limba română trebuie considerată continuatoarea directă a Limbii 
Curate numită ORO MANISA îndeplinind funcţia de Grai Divin utilizat de 
zeii geţi (a se înţelege marii preoţi daco-geţi) cu peste 3000 de ani în urmă. 

 Despre toate acestea la un loc, prin a căror reunire se alcătuieşte un sistem 
desăvârşit (după se vede şi în schemele alăturate) cu centrul în spaţiul carpato-
danubiano-balcanic, nimeni nu va mai putea spune „simple coincidenţe”, aşa încât 
                                                 
8  Prin trecerea la varianta sa surdă d—t, cuvântul Caldei devine Caltei, de unde şi originea valahică a Celţilor numiţi şi 
Gali de la forma Cal(ţ)i. A se vedea şi schema etnonimelor. 
9  G.L. Teleoacă, Melchisedec şi ecumenismul, în revista PERMANENŢE  Nr.5/mai 2004.  
10  A. Bucurescu, Tainele tăbliţelor de la Sinaia, în revista Lumină Lină, An X/Nr2, Aprilie-Iunie 2005, New-York, p.75 
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respingerea lor, chiar şi numai prin ignorare, devine un gest culpabil căci, dacă avem 
de dat Cezarului ce este al Cezarului, avem de dat şi lui Dumnezeu ceea ce este a lui 
Dumnezeu. 
 Aşadar, prezenţi, sub o formă sau alta, în Scrierile Vedice, în Vechiul 
Testament şi în Noul Testament, dar şi în Coran, românii nu mai pot împărţi cu nimeni 
responsabilitatea demersurilor care se impun pentru a edifica lumea Europei Unite 
prin Sacru, aşa după cum se cere întemeiată orice nouă lume. Misiunea noastră ni s-a 
dat de la Facerea Lumii, în sensul concret al cuvântului, şi ca atare trebuie să o purtăm 
până la sfârşitul ei. Suntem singurii care mai putem restitui prezentului conştiinţa 
vetrei originare comune ca primă condiţie ontologică pentru Schimbarea la faţă a 
Europei. În ceea ce ne priveşte, întrebarea ni se pune tranşant: a fi sau a nu fi? Ştim să 
slujim pentru a deveni utili şi respectaţi pentru netezirea drumului spre unitatea 
Europei sau vom fi desconsideraţi în continuare ca nevolnici?  
 Nu de scuze avem, acum, nevoie ci de ştiinţă şi de fapte pentru ca Europa 
Unită să se constituie ca spaţiu al desăvârşirii umane prin Sacru urmând eternele 
porunci ale Unicului Dumnezeu.  
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VILAH-VILAH 
 
 
 

 Al-Ilah           Veleisis       Valac-Hilyah      Walhalla     Volco-Black 
                                                                                               Lup & Corb    Lup-Corb 
                                                                                                                                                            
                                   Ze-Veleisis                                                                                                                 
                                                           Vlahii Negri   
                Zeus Meilichios    Gebeleizis              Volco-Dlac     
                                                                                                                        
                                   Melchi-sedec                                                                               
                   Zamolxe                                  Caldeu     Trac      Dac            
                                                                                                                         
                                                                                                                      
                          Omul                            Scalzii    Terah     Dacşa          
                                                                                                                         
                                                                             Avram                                         
                              Fiul  Omului                                                                              
     Allah                                                      Ismail        Isac         Ugro-Vlahi  
 
            Is-mail       Is-ac                              
 
             Mailac                                    
              Vilac  sau  Valac       
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SINTAGMA  TEONIMICĂ  ARHETIPALĂ 
 

„Acesta este Numele Meu pentru vecinicie, 
 acesta este Numele Meu din neam în neam.”  (Exodul 3,15) 

 
YHWH  = ELOHIM 

YHWH = S.T.,  ELOHIM = S.T. 
S.T. conţine consoanele  H, L, W.   3! = 6 variante, din care prin 

selectare mai rămân 2 variante. 
 

 Valac - hilya          Βουρχο - λαχας                Varg - ulfr 
 Vârco - lac               Βουρ - βούλαχας     Gar - walf 
 Vărco - lac    Βουρ - δουλαχας   Loup - garou 
  Vălco - lac    Βουρ - χαλαχας             Were - wulf 
     Vur - volac    Βουρ - θαλαχας     Beer - wolf 
 Volco - dlac          Var - ulv 
 Vluco - dlac              Λύκο - υργος    Woer - ulf 
  Vuko - dlac  ˝Ηρακ - λης                      Beo-Wulf      
           Vur - dalac                                          Wulf - ila 
 Wilko - lak    Versi - pellis                  vlăho-vnic                      
 Fârku - ljak                                           vâlho-vnic                      
       Lup - ercus         vârho-vnic                              
 Baba  Hârca     Hercu - les                           
      Valac - Valac              Βουρχ - βούλαχ                 Varg - walf    
         
 

V A L A H – V A L A H 
 
 După  cum  se  vede  această  sintagmă  teonimică  arhetipală  a  întemeiat  
gândirea  teologică  a  lumii  şi odată  cu  ea  întregul  grai  uman  confirmând  astfel,  
pe  deplin,  intuiţia  lui  Abulafia  urmată  de  postulatele  lui  Casirrer  şi  al  lui  
Chomsky. 
 
  George Liviu Teleoacă 
                                                                                 3243150 
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