ŠEIMOS ANTROPOLOGIJA – nagrinėja santuokos tipus, šeimos konstruktą, giminystės
sistemas, incesto draudimą bei su šiomis kategorijomis susijusius ekonominius, socialinius,
politinius, genderinius reiškinius. Skiriamos tokios pagrindinės santuokos formos:
monogamija (santuoka su vienu sutuoktiniu visam gyvenimui), serijinė monogamija (po
skyrybų ar santuokinio mirties leidžiama susituokti pakartotinai su vienu asmeniu),
poligamija (santuoka su daugiau kaip vienu sutuoktiniu vienu metu). Poligamija skirstoma į
poliginiją (santuoka su keliomis žmonomis vienu metu) ir poliandriją (santuoka su keliais
vyrais vienu metu). Santuokos formą dažniausiai reguliuoja tradicija, bažnyčia, įsitikinimai,
ekonominiai santykiai, politinė ir demografinė situacija. Pavyzdžiui, poliandrija
(daugvyrystė) paplinta esant skurdui ypatingai medžiotojų ar klajoklių gentyse, kur keliems
vyrams lengviau rūpintis viena žmona ir gausiu būriu vaikų. Poliandrija taip pat yra
matrifokalinio namų ūkio, kuris gimsta šeimos nepastovumo, pagrindas. Matrifokalinėje
šeimoje viena moteris gali turėti keletą meilužių vienu metu, auginti jų vaikus bei reikalauti
finansinio aprūpinimo iš vaikų tėvų. Matrifokalumą sukelia socialinės problemos
(dažniausiai skurdas), o taip pat vis didėjantis visuomenės susvetimėjimas. Poliandrija ir
matrifokalumas palyginus sparčiai plinta ir išsivysčiusiose šalyse, kai turtingos ir
nepriklausomos moterys vienu metu ar paeiliui turi keletą meilužių ir susilaukia nuo jų
vaikų. Poliginiją (daugžmonystę) pateisinamai kurios religijos (islamas), poliandrija
dažniausiai yra nutylimas, valstybės ignoruojamas ir moterų teises pažeidžiantis santykis,
atsirandantis skurdo.
Šeimos antropolologija taip pat nagrinėja santuokos tikslingumą, ekonomines, socialines,
politines santuokos prielaidas ir susijusius papročius, giminystės tipus ir jų kaitą.
Priklausomai nuo to, kas yra laikoma šeima tiesiogiai priklauso ekonominiai, politiniai
santykiai, homoseksualių santuokų galimybė. Dažniausiai santuoka priklauso nuo turtinių,
valdžios santykių, „kraujo“ grynumo, identiteto, kilmės. Kilmė yra tikėjimas tam tikrais,
giminystės ryšiais perduodamais charakterio, socialinio elgesio, protingumo, kultūringumo,
valdingumo bruožais. Štai kodėl kilmės teorijos įvairiai pateisina rasinius, eksploatacinius,
luomų, kastų ir kt. segregacijos principus. Daugelis atskirties ir segregacijos mechanizmų
aiškinami biologine, „kraujo“ mistika. Šiandien neretai atsisakoma kraujo ryšių
(consanguine) principo, jį pakeičiant DNR ryšio idėja, kurios diskriminacinis turinys ir
etnocentrinis pobūdis išlieka analogiškas. Kilmės pagrindu vykdoma diskriminacija yra
kartu ir socialinio struktūravimo (genčių, kastų, klanų) prielaida. Turint omenyje, kad šeima
yra vienas svarbiausių pirminės ir antrinės socializacijos faktorių, kur formuojami būsimi
individo elgesio modeliai, jo lojalumas socialinėms struktūroms, kilmės motyvas įgyja plačią
politinę, klasinę reikšmę.
Kilmės tvarkai palaikyti laikomasi tam tikrų taisyklių. Jei remiamasi abiem gimdytojais, šios
taisyklės vadinamos kognatinėmis (cognatic descent rules), o jei vienu iš tėvų, vadinamos
vienalinijinėmis (unilinear) taisyklėmis. Tradiciškai skiriama nuklearinė, išplėstinė ir
nepilna šeima bei su tuo susiję socialiniai klausimai. Nuklearinė šeimą sudaro vyras, žmona
ir vaikai. Tačiau taip pat galima nuklearinė šeima kai vienas vyras turi keletą žmonų arba,
rečiau, kai vienai moteriai leidžiama būti santuokoje su keliais vyrais. Šeima yra giminystės
skaičiavimo pagrindas. Giminystė yra eminė, kultūriškai susiklosčiusi sąvoka, kuri tiesiogiai
nepriklauso nuo biologinės sueities, o yra socialinės, ekonominės tvarkos principas
Tradiciškai giminiškumas yra skaičiuojamas pagal tėvus (patrilinijinė ir matrilinijinė
tradicijos) arba pagal santuoką (kartais vadinama „svainyste“). Gali būti laikomasi abiejų
tradicijų kai tuokiamasi vieno klano ar kelių genčių ribose (pvz., cirkuliarinis tuokimasis).
Mišrus (tėvų ir svainių) linijų puoselėjimas išsaugant luominį principą buvo plačiai paplitęs
Europoje iki pat Didžiosios Prancūzų Revoliucijos bei lieka reikšmingas vadinamuose
„kilmingųjų“ luomuose ir šiandien. Giminystės ryšiai kiekvienoje visuomenėje palaikomi
priklausomai nuo tradicijos ir politinės santvarkos. Kuo stipresni klaniniai (skiriami
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patriklanai ir matriklanai bei apibrėžiamas jų artumo sąlygos) arba luominiai ryšiai, tuo
platesnė ar gilesnė giminystė skaičiuojama. Liberali visuomenė apsiriboja artimiausia tėvų,
seserų, kartais pusseserių/pusbrolių giminyste. Giminystės pločio ir gylio skaičiavimo
mastas lemia ir teisinius santykius visuomenėje užimant įvairias atsakingas valstybines
pareigas: apribojant arba priešingai, įgalinant posto užėmimą. Politinės antropologijos
studijos aprėpia ir šiuolaikinę visuomenę, kur giminystės principai vaidina svarbią rolę
aiškinant galios teisėtumą. Liberali visuomenė siekia apriboti kraujo principais grindžiamą
politinės galios paskirstymą bei ribotai toleruoti finansinių resursų paveldėjimą.
Šeimos antropologija taip pat nagrinėja namų sampratą, namų ūkio formas ir jų raidą.
Namais vadinama šeimos santykiai plėtojami apibrėžtoje gyvenamojoje vietoje. Dažniausiai
kalbama apie išplėstinę šeimą gyvenančią pas vieną iš jų motinos, tėvo, brolių šeimą ir
atliekančią šiuose namuose numatytas prievoles. Namų ūkis reglamentuoja darbo jėgos ir
reprodukcinių galimybių išnaudojimą, o santuoka tokiu atveju suvokiama kaip namų ūkio
resursas, todėl, dažniausiai yra griežtai kontroliuojamas. Namų ūkiai plačiai paplitę
agrarinėse šalyse, kur nėra papildomų socialinių garantijų (pensijinio ir sveikatos draudimo,
išplėtotos socialinės rūpybos).
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