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De unde ar putea proveni oare etnonimul Wallach ? Am continuat cercetările, urmărind şi alte
opinii. În evreieşte (Ashkenazi) e considerat ca provenit din germanicul <walhe, walch&quot;foreigner from a Romance country&quot;, most probably a nick-name for someone from
Italy>. În germană: <habitational name from Wallach, a place near Wesel>. În scoţiană: <variant
of Wallace>.

Antroponimul se regăseşte în trei colecţii sau înregistrări: în Gerald Oppenheimer Collection
AR 6588 (comunitatea evreiască din Frankfurt on Main), în Julius Glass Collection AR 10178, în
Paul Mühsam Family Collection AR 719. Toate se regăsesc în Leo Baeck Institut.

Forma antroponimului indică că el provine de la contactul germanic cu latinofoni (francezi
vest, italieni sud, români est).

Antroponimul este atestat în Austria la mai multe persoane: Harry Wallach (23.08.1891 din
Lenberg), la Elias Wallach (15.08.1878, Chorostkow, Austria-21.10.1950), Regina (Wallach)
Stern (02.06.1893, Linz-11.06.1942). În Germania, regăsim în Hamburg: Henry Wallach (1833,
Hamburg-18.04.1917), Adolph Wallach (1787, Hamburg-27.05.1884), Hannah (Wallach) Hoffa
(1834-...), Abraham Isaac Wallach (1730, Berlin-...), Philip Wallach (1832-....). În Alsacia: Barbe
Wallach (22.05.1823, Oberdorf, Haut-Rhin, Alsace, France-CCA. 1901).

Totuşi, observând înrudirile pe care le fac aceşti Wallach, precum şi prenumele uzitate în
familiile lor, observăm că destui dintre ei ar putea proveni din soldaţi ai romanilor originari din
provincia Dacia (inclusiv din castrele Jidova). Ce indică acest fapt ? Că s-a vorbit latina
populară în Dacia (aşa cum ştim şi din inscripţii), în plus că numele Valahiei poate proveni ca
exonim sub influenţă gepidă (saşii au fost colonizaţi ulterior), adică a existat un amestec cu
gepizi anterior venirii maghiarilor. Qed. Şi persistenţa pe alocuri a religiei mozaice la unii
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Wallach nu face decât să confirme tendinţele nazarinene pre-pavliciene ale unor Galates
consistentes, precum şi influenţele celor din sudul Rusiei (sarmaţi ?). Dacă oiconimele Azuga
(şi sat Zugău, Maramureş) ar proveni dintr-un exonim (al yazigilor ?), putem deduce că forme
de continuitate au existat (doar că maghiarii ne-au expulzat din Pannonia, după cum arată
Cronica lui Nestor). Nu e exclus ca antroponimul Wallach să provină din resturi centrifuge ale
descălecării târzii a maghiarilor, fiind o expresie exonimică a etnogenezei noastre şi convieţuirii
(amestecului) cu gepizi. Deşi ar putea fi şi un exonim pentru sefarzi, auto-asumarea lui indică
apropierea noastră de sefarzi (cel puţin ipotetică).

Acestea sunt mai mult opinii care trebuie reconfirmate de cercetări mai detaliate.

Scris astăzi douăzecişişase noiembrie, douămiidouăzecişiunu, pentru sighet-online.
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