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Ř Í M S K É   O D Í V Á N Í 
Římská oděvní kultura navazuje na řeckou. Bývá někdy nazývána rokokem Řecka. Vyznačuje se stupňovitou zdobivostí, rafinovaností a přepychem, který je nejvýraznější v době císařské.
Mnohé převzaté prvky modifikovala a tím utvořila další etapu v dějinách odívání.
Původním oděvem Římana byla původně krátká kožená zástěra – subligar. Ještě na konci republiky se našly konzervativní rodiny, které zachovávaly tyto tradice. Tím demonstrovaly proti novému škodlivému duchu doby. Později nosili subligar jen sportovci. 
 Základním prvkem římského oděvu je tunika. Je vyráběna nejčastěji z domácí bílé nebo barvené vlny. Nosili ji muži, ženy, nobilita, městské i venkovské obyvatelstvo, svobodní i otroci. Její jakost a barva látky se měnili dle vlivu mody, střih však zůstával téměř stejný. Mezi její nesporné klady patřila i pohodlnost a nositelnost.
Tunika byla tvořena, podobně jako řecký chitón, dvěma obdélnými kusy látky sešitými v ramennou a na bocích. Zpravidla byla bez rukávů, případně měla jen krátké přešité rukávy, nosila se přepásaná a mírně podkasaná. U mužů sahala ke kolenům, u žen ke kotníkům.
Dle délky tuniky a použitého materiálu se odlišovala společenská vrstva.
Tunicátus - oblečeni v tunice – označovalo sociální vrstvu, pro kterou byla tunika jediným oblečením na veřejnost.
Tunika dlouhá, nepřepásaná s rukávy spadajícími hlouběji na paže byla známkou zženštilosti.
Purpurový pruh splývající na tunice od krku přes prsa dolů, se stal znakem nejvýznamnějších stavů říše – senátoři (širší pruh), jezdci (úzký pruh). 
Tunica palmata – byla nejhonosnější, při dolním okraji zdobena vyšívanými palmovými ratolestmi. Nosili ji triumfátoři, konsulové a kněží boha války
Tunika byla oděvem i řemeslníků – tmavší barva, či vojáků, kteří ji měli kratší, aby jim nepřekážela na dlouhých pochodech. Pod tunikou se většinou už nic nenosilo, proto zimomřivější oblékaly tuniky dvě.
Od 2.století n.l. se začínají nosit nové typy tuniky, které byli ušity z nových látek orientu, z ba-vlny, polohedvábné i hedvábné látky. Objevuje se i zdobení výšivkou či protkávání zlatem.
S vrchním oděvem v době míru a výsadou římského svobodného občana byla toga.(gens togata = národ oblečený v toze). Neřímané nesměli tento oděv nosit. Pokud Říman vyřizoval své úřední záležitosti, musel být on i úředník oděn v toze. 
Byla vyráběna z bílé vlněné látky a její předlohou byl řecký himation. Má půlkruhový nebo elipsovitý tvar. Ovíjela celou postavu, volné ponechávala jen pravé rameno. Z levého ramene splýval pruh k nohám, druhý konec se obtáčel pod pravou paží dopředu a přehazoval se přes levé rameno. V předu na prsou vznikal bohatě řasený záhyb –  sinus, který nahrazoval kapsu na ukládání peněz. Při oblékání tógy musel většinou asistovat zkušený pomocník, protože materiál, ze kterého byla vyráběna, byl poněkud tuhý. Ani pohyb nebyl snadný. Díky památkám římského sochařství, máme doklady o několika způsobech řasení tógy. Tento oděv byl postupně nahrazován jednoduššími a kratšími plášti, což se nelíbilo mnohým vládcům. I přes četné zákazy se tóga stávala stále více jen slavnostním oděvem.

- Toga praetexta – lemovaná širokým nachovým pruhem. Nosili ji děti, magistrátové a kněží
- Toga pura – toga mužů. Chlapec ji mohl obléknout při dosažení plnoletosti
- Toga candida – oblékali ji kandidáti o nějaký úřad, když předstupovali před své voliče
- Toga picta – zlatem vyšívaná pro triumfátora
- Toga dumplex –byla utkána z dvouvrstvé látky a sloužila v chladných dnech
- Toga pulla – měla černou nebo tmavou barvu, protože šlo o roucho smuteční

Řecký himatión byl vzorem také pro pallium, což byl nejrozšířenější druh pláště. Byl lehký, halil ramena, vpředu byl překřížený, v pase upevněný pásem.
Lacerna byl plášť obdélníkového tvaru, který se zapínal pod bradou nebo na rameni přezkou a často byl doplněn kapucí – cucullus. Byl to plášť vlněný, z tmavé látky a nosila se při špatném počasí. V pozdějším období byl vyráběn z lehčích a barevnějších látek a zdoben výšinkou.
Paenula  byla cestovním pláštěm okrouhlého tvaru s otvorem pro hlavu a také s kapucí. Jako materiál při jeho výrobě sloužila vlna i kůže. V bohatých záhybech spadala až ke kolenům. Chránila proti vlhku a zimě.
Spodní oděv u mužů nám není příliš znám. Jeho úkol splňovala tunika. Před zimou se chránili několika tunikami vrstvenými přes sebe. Prameny se zmiňují o oděvu císaře Augusta, ze kterého se později vyvinula košile – zde se jmenuje subucula. Ten císař nosil i vlněný živůtek a ovinky na stehnech a lýtkách. Je možné, že mohlo jít o jistý druh bederní roušky či snad kalhot, které Římané jinak odmítaly nosit.
Ženský oděv se od mužského téměř vůbec nelišil. Togu ale ženy nenosily. Pokud ano, symbolizovalo to jejich potupu (např. nevěstky). Základem oděvu byla tunika ovšem delší než mužská. V pozdějším období se stala svrchním šatem stola. Šlo o dlouhý typ tuniky, která spadala ke kotníkům a v pase byla stažena opaskem. Tento oděv směly nadále nosit jen římské matróny, aby se tím odlišily od žen nižšího původu či otrokyň.
Na veřejnost se oblékala palla. Šlo o volný, bohatě zřasený plášť sahající až na paty. Mohla sloužit i k přikrytí hlavy. Vyráběna byla z vlny, později z hedvábí.
Později se do mody dostávaly látky z Orientu (Číny). Římanky ladily oděv s odstínem vlasů či očí. Vedle jednotvárnosti mužského oděvu to působilo velmi osvěživě. 
Spodní oděv u žen tvořila kožená zástěrka subligar a náprsenka mamillare pro ženy vyvinutější.Sprophium či fascia pectoralis byl dlouhý pruh barevné látky, který se na několikrát ovíjel kolem těla a uvazoval se pod prsy.
Těla si ženy často přepásávaly stužkami a kolem boků si připínaly zonu. V této době vzniká i castula – předchůdkyně spodničky.
Z dob antického Říma známe mnoho různých pokrývek hlavy. Petasos byl řeckým prvkem. Frygická čapka s přehnutým cípem měla orientální původ a je doložena už u Etrusků. Také sem patří již zmiňovaná kukla – cucullus. Odznakem svobodného občana byl i plstěný, pevně přiléhající pilleus. Rica je čtvercový šátek z purpurové nebo světle modré látky s třásněmi. Nosily ji Římanky při náboženských slavnostech.
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