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seră „uno Daciae nom ine“ 53. Şi T huanus este de aceeaşi părere, susţinînd că Moldova fusese „antiquae Daciae p a rs“ \
In tr-u n studiu anonim din anul 1627, se susţine că T ransilvania
este înconjurată de cele două Valahii şi că toate trei provinciile form a
seră odată Dacia — pars Europae quae olim Dacia erat 55.
Ceea ce relatează despre Moldova geograful M ercator este
mai
p u ţin lăm urit. Şi el cunoaşte cele două Dacii, teritoriul Valahiei aparţinînd Daciei m editerane. T eritoriul Moldovei nu este m enţionat, dar în
h a rta anexată Moldova este trecu tă ca Moldaviae pars 56.
David H errm an n scrie la 1655 că sub num ele de Dacia trebuiesc în 
ţelese teritoriu l Transilvaniei, al Valahiei şi al M o ld o v ei57.
Şi W agner susţine, la 1684, că am îndouă Valahiile
aparţinuseră;
provinciei Dacia 58.
In tr-u n studiu francez din 1686, nu se vorbeşte despre cele două D a
cii, ci se susţine num ai că, atît Valahia, cît şi Moldavia, alcătuiseră o
singură provincie dacică nommée simplement Valachia 59.
P au l Han, care copiază pe Isthvanfi, e de părere că toate cele trei
provincii rom âneşti ap arţin u seră D a c ie i60• Georg K rekw itz este
mai
prudent. El susţine num ai că dacii fuseseră vechii locuitori ai Moldovei.
Se poate trage concluzia că, după p ărerea lui, Moldova făcuse p arte din
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