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– Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii popoarelor
nordice”.
– Leibnitz (Collectanea Etymologica): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii teutonilor prin saxoni şi
frizieni, ai olandezilor (daci) şi ai anglilor”.
– Miceal Ledwith (Consilier al Papei Ioan Paul al II-lea): „Chiar dacă se ştie că latinaesca e limba
oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba Imperiului Roman, iar limba rumună este o limbă latină,
mai puţină lume cunoaşte că limba rumună sau precursoarea sa vine din locul din care se trage
limba latină, şi nu invers! Cu alte cuvinte, nu limba rumună este o limbă latină, ci mai degrabă limba
latină este o limbă rumună. Aşadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din
Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii occidentale”.
– Daniel Ruzo (1968): „Am cercetat munţi din cinci continente, dar în Carpaţi am găsit monumente
unice dovedind că în aceste locuri a existat o civilizaţie măreaţă, constituind centrul celei mai vechi
civilizaţii cunoscute astăzi”.
– Carlo Troya (1784-1858, istoric italian): „Nici un popor din cele pe care grecii le numeau barbare
nu au o istorie mai veche şi mai certă ca a geţilor sau goţilor. Scopul lucrării mele, Istorie Getică sau
Gotică, se împarte în două părţi şi una din ele arată că geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost
strămoşii goţilor lui Teodoric din neamul Amalilor”.
– Harald Haarman (specialist în istoria culturii): „Cea mai veche scriere din lume este cea de la
Tărtăria (cu mult înainte de scrierea sumeriană), iar civilizaţia danubiană este prima mare civilizaţie
din istorie”.
– Paul Mac Kendrick: „Burebista şi Decebal au creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu vederi
înguste ar putea-o califica drept barbară”. „Rumunii sunt membri ai unuia din cele mai remarcabile
state creatoare ale antichităţii”. „Sus în Maramureş există un loc marcat drept centrul bătrânului
continent” (Europa de la Atlantic la Urali).
– William Ryan şi  Walter Pitman (geologi,  1995):  „Locul descris de Vechiul Testament ca fiind
inundat de potop este cel al Mării Negre”.
– Robert Ballard (explorator, 1999) confirmă cele spuse de Ryan şi Pitman.
– Cavasius (De la Administratione Regni Transilvaniae): „În Italia, Spania şi Galia, poporul se slujea
de un idiom de formaţie mai veche sub numele de lingua rumunească, ca pe timpul lui Cicero”.
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