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Kaiser, Churrätien im frühen Mittelalter (1998).
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W. Goffart, Barbarians and Romans (AD 418–584) (1980)· Halsall, Barbarian migrations·
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On barbarian identity (2002).
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11. Βλ., για παράδειγμα, Heather, The fall, σσ. 415-425· για την Αφρική, βλ. την προηγούμενη υποσημείωση.
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για παράδειγμα, Jones, The later Roman empire, σσ. 450-469· C. Kelly, Ruling the later
Roman empire (2004), σσ. 107-231· για τους Οστρογότθους, βλ. S. Barnish, “Taxation,
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(2002)· Reimitz, History, Frankish Identity, σσ. 27-123. Για τον μετέπειτα ρόλο των επισκόπων στις πολεμικές επιχειρήσεις, βλ. F. Prinz, Klerus und Krieg im früheren Mittelalter
(1971).
Το παραπάνω εξετάζεται εκτενέστερα στο: C. Wickham, “Consensus and assemblies in
the Romano-Germanic kingdoms” (2016). Για το παράθεμα, βλ. τον πρόλογο του Λιουτπράνδου στο νόμο υπ’ αριθ. 1 των Leges Langobardorum 643-866 (1962). Οι συνελεύσεις
ήταν πιο ανίσχυρες στο ρωμαϊκότατου τύπου βησιγοτθικό βασίλειο.
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Geschichte des frühfränkischen Adels (1969)· H.-W. Goetz, ‘“Nobilis”’ (1983)· Wickham,
Framing, σσ. 168-203· και για τους αριστοκράτες καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώιμου Μεσαίωνα, βλ., προπάντων, τους τόμους με θέμα Les élites στη σειρά του R. Le Jan με τίτλο
Collection haut moyen âge – με τον ίδιο τίτλο παρατίθενται και στη βιβλιογραφία. Για
τους αριστοκράτες και τον έλεγχο των μοναστηριών, βλ. γενικά, S. Wood, The proprietary
church in the medieval West (2006).
Για τον 7ο αιώνα, βλ. Wood, The Merovingian kingdoms, σσ. 140-272· P. Fouracre,
Frankish history (2013)· για τη μετέπειτα περίοδο, βλ. P. Fouracre, The age of Charles
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Για την αριστοκρατία, βλ. παραπάνω υποσ. 26. Για περιπτωσιολογικές μελέτες επιμέρους
φραγκικών αριστοκρατικών οικογενειών, βλ. A. Bergengruen, Adel und Grundherrschaft
im Merowingerreich (1958), σσ. 65-80· J. Jarnut, Agilolfingerstudien (1986)· M. Werner,
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Για γενικές μελέτες επί του θέματος, βλ. D. Claude, Adel, Kirche und Königtum im
Westgotenreich (1974)· R. Collins, Visigothic Spain 409-711 (2004). Για τα παραθέματα,
βλ. Leges Visigothorum (1902), 12.2 και 12.3 (νόμοι περί Εβραίων), 9.1.21 (Έγικας)· για
την Γ΄ Σύνοδο του Τολέδο, βλ. Concilios visigóticos (1963)· για τον Ερβίγιο, ό.π., σ. 413.
Για την αρχαιολογική έρευνα, βλ. τις πιο πρόσφατες μελέτες και τη βιβλιογραφία που
περιέχονται στο: S. Gelichi – R. Hodges, New directions in early medieval European
archaeology (2015).
Βλ., για παράδειγμα, S. Castellanos, “The political nature of taxation in Visigothic Spain”
(2003). Για τον στρατό, βλ. D. Pérez Sanchez, El ejército en la sociedad visigoda (1989).
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Rocca, Italy in the early middle ages (2002)· P. Delogu, “Il regno longobardo” (1980)· P.
Cammarosano – S. Gasparri, Langobardia (1990)· W. Pohl – P. Erhart, Die Langobarden
(2005) και G. Ausenda et al., The Langobards before the Frankish conquest (2009). Για
τους Λομβαρδούς στα τέλη της κυριαρχίας τους, βλ. S. Gasparri, 774 (2008). Για τις ρωμαϊκές περιοχές της Ιταλίας, βλ. T.S. Brown, Gentlemen and officers (1984)· E. Zanini, Le
Italie byzantine (1998).
P. Cammarosano, Nobili e re (1998), σσ. 74-83· C. Wickham, “Social structures in Lombard
Italy” (2009)· Λιουτπράνδος, νόμος υπ’ αριθ. 135, στο Leges Langobardorum. Για περιπτωσιολογικές μελέτες τοπικών κοινωνιών, βλ. M. Costambeys, Power and patronage
in early medieval Italy (2007)· S. Gasparri – C. La Rocca, Carte di famiglia (2005). Για
τις πιο πρόσφατες μελέτες επί θεμάτων αρχαιολογίας-οικονομίας, βλ. N. Christie, From
Constantine to Charlemagne (2006)· G. P. Broglio – A. Chavarría Arnau, Aristocrazie e
campagne nell’Occidente da Costantini a Carlo Magno (2005), μια γενική επισκόπηση
της Δύσης που αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην Ιταλία.
Ράτχης, νόμος υπ’ αριθ. 13, στο Leges Langobardorum· για το πλαίσιο, βλ. W. Pohl,
“Frontiers in Lombard Italy” (2001).

