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– Andre Armad: „Într-adevăr acesta este unul din cele mai vechi popoare din Europa… fie că este
vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii au rămas aceiaşi din epoca neolitică – era pietrei
şlefuite –  până în zilele noastre,  susţinând astfel  printr-un exemplu poate unic în istoria lumii
continuitatea unui neam”.
– D’Hauterive (Memoriu asupra vechii şi  actualei stări a Moldovei,  1902): „Limba latinească în
adevăr se trage din acest grai (primodial), iar celelalte limbi, mai ales rumuna sunt acest grai.
LATINEASCA este departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc astăzi (aşa zisele limbi latine),
aş zice că ea, latina, este cea mai nouă dintre toate”.
– Huszti Andras: „Urmaşii getodacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor,
vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor”.
– Bocignolli (1524): „Rumunii despre care am spus că sunt daci”.
– L.A. Gebhardi: „Geţii vorbeau aceeaşi limbă ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri. Grecii dădeau atât
geţilor din Bulgaria, cât şi dacilor din Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria acelaşi nume şi
credeau că şi geţii şi dacii provin de la traci”.
– Ma r t in Hochme i s t e r (Siebenburgische Provinziaal Blatter, 1808): „În cele mai vechi timpuri
cunoscute, în Transilvania şi în ţările învecinate locuiau dacii, care mai erau numiţi şi geţi şi de la ei
a primit actuala Transilvanie împreună cu Moldova, Muntenia şi regiunile învecinate din Ungaria
numele de Dacia”.
– Abdolonyme Ubicini (Les origines de l’histoire roumaine, Paris, 1866): „Dacii sunt primii strămoşi
ai rumunilor de azi. Din punct de vedere etnografic dacii par să se confunde cu geţii, aceeaşi origine,
aceeaşi limbă. Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile din vechime concordă”.
– Universitatea din Cambridge (1922, The Cambridge History of India): „Faza primară a Culturii
Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi, cel mai probabil, iniţial în Haar-Deal”.
–  Jakob Grimm (Istoria  limbii  germane,  1785-1863):  „Denumirile  dacice  de  plante,  păstrate  la
Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor Claudius şi Nero) pot fi găsite şi în fondul limbii
germane”.
– Cronicile spaniolilor 25 (pag.179): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii spaniolilor”.
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