
Характеристики на тоталните институции 

От Ървинг Гофман 

 

В настоящето есе Гофман кратко излага в резюме едно от основните си понятия: 
„тоталната институция”. При определянето на това понятие Гофман дефинира 
ключовите характеристики на тоталитарните социални системи. Ако човек живее в 
такава система, тя обхваща цялото му битие и подкопава личността на живеещия в нея. 
Не зачита неговото или нейното достойнство и налага на индивида казармен режим на 
живот, който има много малко или дори нищо общо с неговите лични желания или 
склонности. Освен това е неизбежна.  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Тоталните институции 

 

Всяка институция завзема част от времето и интересите на своите членове и създава 
нещо като свят за тях; накратко, всяка институция има тенденция да обхваща. Когато 
разгледаме различните институции в нашето Западно общество, откриваме сред тях 
един вид, който изглежда рязко по-обхващащ на фона на останалите. Техният 
обхващащ или тотален характер се символизира от бариерата пред социалното 
общуване с външния свят, която често е вградена в материалната сграда: заключени 
врати, високи зидове, бодлива тел, стръмни скали и вода, пусти пространства и т.н. Тях 
аз наричам тотални институции и именно техните общи характеристики са предмет на 
моето изследване. То ще бъде написано в стила на изследванията, основаващи се на 
сигурни данни, но всъщност ще бъде чисто спекулативно. 

За по-удобно, тоталните институции в обществото могат бъдат грубо разделени на пет 
групи. Първо, има институции, създадени за обгрижване на лица, считани 
едновременно за неспособни да се грижат за себе си и за безвредни; такива са домовете 
за слепи, възрастни, сираци и бедни. Второ, има места за грижа спрямо лица, считани за 
неспособни да се грижат за себе си и същевременно представляващи опасност – макар 
и неволна -  за населението: ТБ санаториуми, психиатрични болници, изолатори за 
прокажени. Трето, друг вид тотални институции се организират, за да защитят 
населението от смятаните за умишлена опасност спрямо него; в този случай 
благоденствието на изолираните лица не е непосредствен резултат. Примери за такива 
са: затвори, изправителни домове, пленнически и концентрационни лагери. Четвърто, 
откриваме институции, създадени с цел по-доброто изпълняване на определена 
техническа задача и имащи основание единствено като средство за постигането й: 
казарми, кораби, училища-пансиони, работни лагери, колониални лагери, големи 
имения от гледна точка на живеещите в помещенията за прислугата, и т.н. И най-накрая 
идват заведенията, преназначени за оттегляне от света или за религиозна подготовка: 
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абатства, манастири, метоси и други обители. Този подсписък на тоталните институции 
не е нито точен, нито изчерпателен, но самият списък осигурява емпирична отправна 
точка за дефиниране според значението на категорията. Опирайки се по този начин на 
първоначалната дефиниция на тоталните институции, аз се надявам да успея да 
дискутирам общите типови характеристики без да допускам тавтология.  

Преди да се опитам да отсея общия профил от този списък институции, трябва се 
спомене една специфика на понятието. Като че ли нито един от елементите, които ще 
отсея, не се отнася единствено и само до тоталните институции, както и нито един не е 
общ за всички тях. Уникалното при тоталните институции е, че всяка проявява много 
елементи от този клас свойства в изключителна степен. Следователно, когато говоря за 
„общи характеристики”, ще използвам този израз по един по-неопределен, но, смятам, 
логически защитим начин.   

 

Тоталитарни свойства  

 

Основен социален механизъм в съвременното общество е обикновено да спим, играем и 
работим на различни места, във всяка ситуация с различна група партньори, под 
различно ръководство и без цялостен рационален план. Най-същественото свойство на 
тоталните институции може да се опише като разрушаване на различните бариери, 
които обикновено разделят тези три сфери на живота. 

Първо, всички аспекти на живота протичат на едно и също място и под едно 
единствено ръководство. Второ, всяка фаза от ежедневните дейности на отделния 
индивид се осъществява в непосредственото съобщество на голям брой други 
индивиди, които са третирани по същия начин и от които се изисква да правят същото 
заедно. Трето, всички фази на ежедневните дейности са строго планирани, като в 
предварително определено време дадена дейност води до следващата, а целият цикъл 
от дейности е наложен отгоре посредством система от категорични формални правила 
и орган от служебни лица. Накрая, различните наложени дейности се обединяват като 
части от един цялостен рационален план, по презумпция предназначен да осъществява 
официалните цели на институцията.  

Разбира се, поотделно тези тоталитарни свойства могат да се открият и на места извън 
тоталните институции. Например, все по-често големите търговски, производствени и 
образователни заведения осигуряват за членовете си столове за хранене, социални 
услуги и организиран отдих извън работно време. Но макар това да е развитие по 
посока на тоталните институции, тези допълнителни удобства остават доброволни в 
много от детайлите на използването си, като освен това специално се внимава 
обичайната йерархия на правомощията да не важи в тези ситуации. По подобен начин, 
всички главни сфери на живота на съпругите-домакини или фермерските семейства 
може да се открият в рамките на един заграден периметър, но тези индивиди не са 
командвани колективно и не маршируват през етапите на деня в непосредственото 
общество на маса себеподобни.  
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В такъв случай, поемането на голям брой човешки потребности от бюрократична 
организация на цели групи хора – независимо дали в случая това е необходимо или 
ефективно средство на социална организация – може да се приеме за ключово при 
тоталните институции. Оттук може да се направят няколко важни извода.  

 

При положение, че групи хора са заставяни да действат в синхрон, става възможно да 
се използва сравнително малоброен надзираващ персонал, като основното 
взаимоотношение не е ръководене и периодично проверяване, както е много често в 
отношенията работодател-служител, а по-скоро надзор – следене всеки да прави това, 
което изрично му е предявено като изискване. И всичко това в условия, при които 
нечие нарушение е вероятно да изпъкне ярко на фона на видимото, постоянно 
проверявано послушание на останалите.  

 

В тоталните институции… има основно разделение между една голяма група индивиди, 
живеещи в тях и имащи ограничен контакт с външния свят, за краткост наричани 
обитатели, и друга малка група, която ги надзирава, за краткост наричана персонал, 
която често е на 8-часов работен ден и е социално интегрирана във външния свят. 
Всяка група е склонна да възприема членовете на другата от гледна точка на тесни 
враждебни стереотипи, при което персоналът често смята обитателите за озлобени, 
потайни и недоверчиви, докато обитателите често смятат персонала за високомерен, 
властен и нечестен. Персоналът е склонен да чувства превъзходство и убеденост в 
своята правота; обитателите са склонни, поне в някои отношения, да се чувстват 
нисши, слаби, виновни и гузни. Социалната мобилност между двете прослойки е 
изключително ограничена; социалната дистанция е обикновено голяма и често 
формално предписана; дори разговори през границата могат да бъдат водени само с 
определен тон на гласа. Както може да се предполага, тези ограничения в контакта 
допринасят за поддържане на антагонистичните стереотипи. При всички положения се 
развиват два различни социални и културни свята, които кретат паралелно и имат точки 
на официален контакт, но малко взаимно проникване. Важно е да се добави, че 
концепцията и името на институцията започват да бъдат смятани и от персонала, и от 
обитателите за един вид принадлежност на персонала, така че когато която и да е то 
двете групи говори за възгледите или интересите на „институцията”, по подразбиране 
се имат предвид възгледите и интересите на персонала.  

 

Разделението персонал-обитатели е основно следствие от ключовите характеристики на 
тоталните институции; има и второ, което се отнася до работата. При обичайните 
механизми на уреждане на живота в нашето общество властта на работното място 
приключва с получаването на парично заплащане от служителя; изразходването му в 
домашна и развлекателна обстановка става по усмотрение на служителя и представлява 
механизма, посредством който властта на работното място се държи в строго 
определени граници. Обаче след като в тоталните институции целият ден на 
обитателите се планира за тях от други, то ще трябва да бъде планиран и някакъв 
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вариант на основните им нужди. С други думи, тоталните институции поемат 
„отговорността” за обитателите и трябва да осигурят „на тепсия” всичко, което е от 
първа необходимост. Следователно, каквито и стимули за работа да се използват, те 
няма да имат конструктивното значение, което имат навън. В този съществен детайл от 
нашия живот ще се наложат различни стимули и отношение. 

 

 Ето това е едно основно приспособяване, която се изисква от хората, работещи в 
тотални институции, и от онези, които трябва да ги накарат да работят. В някои случаи 
се изисква малко или дори никаква работа и обитателите, които често не са приучени 
как да разполагат със свободното си време, страдат от крайно отегчение. В други 
случаи се изисква някаква работа, но тя се извършва с изключително бавно темпо и се 
стимулира чрез система от дребни, често ритуални възнаграждения – например 
седмична дажба тютюн и ежегоден подарък за Коледа – които помагат да се задържат 
някои психично болни пациенти на работа. В някои тотални институции, като 
например лагери на дървосекачи или търговски кораби, се постига някакво подобие на 
обичайното отношение към материалния свят на парите посредством практиката на 
„принудително спестяване”: всички нужди са поети от институцията, а заплащането се 
дава едва след приключване на работния сезон, когато работниците си заминават. 
Разбира се, в друг вид тотални институции от обитателите се изисква повече от пълен 
работен ден и то не срещу възнаграждение, а под заплаха от сурово наказание. Във 
всеки от тези случаи индивид с работна нагласа може в известна степен да се 
деморализира от системата.  

 

Освен че тоталните институции са несъвместими с основния механизъм на  „работа-
заплащане” в нашето общество, тези заведения са също така несъвместими с друг 
жизнено важен елемент на това общество – семейството. Семейството понякога се 
представя като противоположност на уединения живот, докато всъщност по-уместно е 
да се противопостави на живота в група. Защото изглежда хората, които се хранят и 
спят на работното си място заедно с група колеги, едва ли могат да поддържат 
пълноценен семеен живот. Следователно, степента, в която персоналът успее да 
съхрани интеграцията си във външната общност и да избегне обхващащите тенденции 
на тоталните институции, често е свързана с наличието на семейство извън 
институцията.  

Независимо дали дадена тотална институция има добро или лошо въздействие върху 
гражданското общество, тя определено му оказва въздействие, което е в пряка 
зависимост от разрушаването на цял кръг съшествуващи или потенциални 
домакинства. И обратно, формирането на домакинства осигурява конструктивна 
гаранция срещу възникването на тотални институции. В такъв случай, 
несъвместимостта между тези две форми на социална организация би трябвало да е 
показателна за по-широките социални функции и на двете. Тоталните институции са 
социални хибриди - отчасти жилищна общност, отчасти формална организация - и в 
това се състои особеният интерес, който представляват от социологична гледна точка. 
Уви, има и други причини, поради които те представляват интерес. В нашето общество 
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тези заведения са оранжерии за променяне на индивиди. Всеки от тях е жив 
експеримент, и то обикновено жесток, показващ какво може да бъде причинено на 
личността.  

 

След като набелязахме някои от ключовите характеристики на тоталните институции, 
можем да преминем към обсъждането им от специалните перспективи, които изглеждат 
логични в този случай. Ще разгледам света на обитателите, след това света на 
персонала, и накрая ще кажа нещо за контактите между тях.  

 

СВЕТЪТ НА ОБИТАТЕЛИТЕ 

 

Процеси на потъпкване  

 

Характерно за обитателите е,че те пристигат в институцията като пълноправни членове 
на един домашен свят, тоест начин на живот и рутина от действия, считани за даденост 
до момента на приемането им в институцията. Полезно е да разгледаме тази култура, 
която новопостъпилият донася със себе си до прага на институцията – представящата 
го култура, за да можем с най-подходящи термини да дадем психиатричен израз на 
онова, което ще му причини тоталната институция. Каквато и стабилност да има 
неговото личностно устройство, можем да приемем, че то е било част от по-широка 
поддържаща рамка, разположена в настоящото му социално обкръжение; поредица от 
преживявания, които в някаква степен потвърждават една представа за собственото му 
аз, в някаква степен приемлива за него; и набор от защитни действия, използвани по 
негово усмотрение като средство за справяне с конфликти, дискредитиране и провали.  

 

Изглежда обаче тоталните институции не предоставят своя собствена уникална култура 
в замяна на нещо вече формирано. В случая не става дума за акултурация или 
асимилация, а за нещо по-ограничено. В известен смисъл, тоталните институции не 
целят културна победа. Те ефективно създават и поддържат напрежение между 
домашния и институционалния свят и използват това постоянно напрежение като 
стратегически лост при управлението на хора. За обитателя пълното значение на това 
да бъде „вътре” или „от вътрешната страна” не съществува отделно от особеното 
значение, което „излизането навън” или „от външната страна” имат за него.  

 

Новопостъпилият идва в институцията със свое собствено „аз” и свързаност с опори, 
които са позволили на това „аз” да оцелее. При постъпването тези опори незабавно му 
се отнемат, собственото му „аз” бива систематично, макар и често непреднамерено, 
потъпквано. На точния език на някои от най-старите ни тотални институции, той бива 
подложен на поредица от унижения, принизяване, опозоряване и профанация на 
личността. С други думи, той претърпява радикални промени в моралната си кариера – 
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кариера, която е показателна за непрекъснатите промени, произтичащи в убежденията 
му относно самия него и значимите други.  

Процесите на отнемане, посредством които настъпва потъпкването на личността, са 
общо взето стандартни в нашите тотални институции. Изземат се документите за 
самоличност, както и други лични вещи, с които обитателят може да се е 
идентифицирал, като най-често има недостъпно хранилище, от което обитателят може 
да получи обратно вещите си, в случай че напуска институцията. В замяна на отнетото 
се предоставя институционална идентификация, но тя е една и съща за многобройни 
категории обитатели и редовно се иззема обратно от институцията. Накратко, настъпва 
стандартно обезличаване. … Връзките със семейното, професионално и образователно 
поприще се прекъсват и се предоставя статут на стигматизиран. Не се допускат 
източници на храна за въображението, които в домашния свят са осигурявали 
моментно освобождаване от стреса. Процесът на колективно планиране на ежедневните 
дейности елиминира сферите на взимане на автономни решения. Много от каналите за 
контакт с външния свят се ограничават или спират напълно. Като нещо естествено се 
използват най-различни форми на вербално дискредитиране. Непрекъснато и 
принудително се изискват ясни знаци на уважение към персонала. Въздействието на 
всички тези условия се увеличава многократно от това, че на всеки обитател му се 
налага да става свидетел на потъпкването на своите събратя. … 

В основата на социологическия процес на отнемане откриваме характерна властова 
система с три отличителни елемента, всеки от които е основен за тоталните 
институции.  

Първо, в известна степен, властта е от ешелонен тип. Всеки член от класата на 
персонала има определени права да дисциплинира който и да е член от класата на 
обитателите. …. В обществото ни обаче, всеки възрастен обикновено се подчинява на 
един единствен непосредствен висшестоящ по отношение на работата си, или на един 
съпруг по отношение на домашните си задължение. Присъствието на единствената 
ешелонна власт, пред която му се налага да се изправи- полицията – обикновено не е 
нито постоянно, нито конкретно свързано с него самия, с изключение може би само на 
органите по контрола на движението по пътищата.  

Второ, властта да се упражняват корективни санкции е насочена към множество 
детайли на поведението от такова естество, че се случват непрекъснато и постоянно 
трябва да бъдат преценявани; накратко, властта е насочена към неща като облекло, 
държание, социално общуване, маниери и т.н. ….. 

Третата характеристика на властта в тоталните институции се състои в това, че 
провиненията в една сфера на живота се използват срещу положението на обитателя в 
други сфери. Така фактът, че някой не участва в спортните мероприятия с подобаващ 
ентусиазъм, може да бъде предоставен на вниманието на лицето, определящо къде той 
ще спи или каква работна задача ще му бъде възложена.  

 

Като се съчетаят тези три аспекта на властта в тоталните институции се вижда, че 
обитателят не може лесно да избегне натиска от острите критики на персонала и от 
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притискащия го обръч на принудата. Системата на властта подкопава основите на 
контрола, която възрастните в нашето общество очакват да имат върху своята 
междуличностна среда и може да породи ужас от усещането за радикално понижаване 
във възрастовата скала. Погледнато отстрани, правилата са достатъчно свободни, а 
индивидът – достатъчно благосклонен към изискваната от него дисциплина, за да не се 
налага често другите да го нападат. Няма нужда непрекъснато да бъде нащрек за 
евентуална критика и санкция. Погледнато отвътре обаче, разпоредбите са 
многобройни, непознати досега и строго прилагани, така че в типичния случай 
обитателите живеят в постоянна тревога от нарушаване на правилата и хронично 
безпокойство за последствията от нарушаването им. В тоталната институция е много 
вероятно желанието „да не си навлечеш беля” да изисква постоянно съзнателно усилие 
и може да накара обитателя да се откаже от определени нива на общуване със 
събратята си с цел да избегне евентуални инциденти при такива обстоятелства.  

Най-накрая трябва да се отбележи, че през първите няколко дни на обитателя може да 
му се даде умишлено и по преувеличен начин да разбере ясно потъпкването, което ще 
трябва да понесе, под формата на посвещаване, наричано „добре дошъл”. Както 
членовете на персонала, така и останалите обитатели може да направят всичко по 
силите си, за да покажат недвусмислено на новака къде му е мястото. Като част от този 
ритуал на прехода, той може да бъде наречен с изрази като „заек”, „парцал” и т.н., с 
които по-старите обитатели му дават да разбере, че дори в рамките на тази нисша група 
той има нисш статус.  

 

Система на привилегии 

 

В хода на процеса на потъпкване обитателят започва да получава официален и 
неофициален инструктаж относно онова, което тук ще наречем система на привилегии. 
Доколкото личността на обитателя е донякъде разклатена от процеса на отнемане от 
страна на институцията, натискът се упражнява предимно в този контекст като 
допринася за реорганизацията на личността. Могат да се споменат три основни 
елемента на системата.  

Първо, има правила на дома – относително ясно формулиран и формален списък от 
предписания и забрани, които излагат основните изисквания към поведението на 
обитателите. Този правилник ясно определя суровия режим, в който ще функционира 
обитателят. И така, процедурите по приемане, които първоначално отнемат на 
новопостъпилия  неговия самостоятелен контекст, могат да бъдат видяни и като 
средство на институцията да го постави в положение да започне да живее по правилата 
на дома.  

Второ, на този безрадостен фон има малък брой ясно определени награди или 
привилегии, които се предлагат в замяна на подчинение към персонала – дейно и 
духовно. Важно е да се обърне внимание, че тези потенциални удоволствия не са нещо 
уникално за институцията, а по-скоро са фрагменти от непрестанната опора, която 
обитателят преди е смятал за напълно естествена. Например, навън той вероятно е 
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можел без да се замисли да упражнява автономност при взимане на решение колко 
захар и мляко иска в кафето си и дали изобщо иска, или пък кога да запали цигара; 
вътре това право може да се окаже много проблематично и въпрос на значителна 
съзнателна грижа. Представяни на обитателя като възможности, тези малобройни 
отвоювани позиции изглежда имат ре-интегриращ ефект като възстановяват връзките с 
целия изгубен свят и смекчават симптомите на оттегляне от него и от собственото 
изгубено „аз”.  

По този начин вниманието на обитателя, особено отначало, се оказва фиксирано върху 
предоставянето на тези удоволствия и завладяно от тях. По най-невероятен начин той е 
в състояние да прекара цял ден потънал в мисли за възможността да ги получи или пък 
за наближаването на часа, в който по график е определено да бъдат дадени. 
Изграждането на свят около тези дребни привилегии е може би най-важната 
характеристика на културата на обитателя и същевременно нещо, което не може да 
бъде разбрано от външен човек, дори от някой, който сам е преживял същото. Тази 
ситуация понякога води до щедро делене с другите и почти винаги до готовност да се 
просят неща като цигари, бонбони и вестници. Така става разбираемо, защо в 
разговорите на обитателите постоянен елемент са фантазиите за гуляй на свобода, тоест 
изброяване какво ще направят по време на отпуск или след освобождаване от 
институцията.  

Правилата и привилегиите в дома осигуряват функционалните условия за третия 
елемент в системата от привилегии: наказанията. Те са предназначени да бъдат 
последствие от нарушаване на правилата. Една група от тези наказания се състои във 
временно или постоянно отнемане на привилегии или отменяне на правото на опит да 
бъдат спечелени. Най-често наказанията, отсъждани в тоталните институции, са от 
много по-суров порядък в сравнение с всичко, с което се е сблъсквал обитателят в 
домашния си свят. Институционален ред, който отдава на малък брой лесно 
контролирани привилегии огромно значение, е също така ред, който придава 
изключителна важност на отнемането им.  

Трябва да се отбележат няколко особени характеристики на системата на привилегии. 

Първо, самите наказания и привилегии са форми на организация, специфични за 
тоталните институции. … А привилегиите, трябва да се подчертае, съвсем не са нещо 
насъщно, стойностно или задоволяване на прищявка, те са просто отсъствие на 
лишения, на които човек обикновено не очаква, че би могло да бъде подложен. 
Следователно, самите понятия за наказания и привилегии са скроени от материя, която 
не е цивилна.  

Второ, важно е да се разбере, че въпросът за освобождаване от тоталната институция се 
доразвива в системата за привилегии. Някои действия се обявяват за водещи до 
увеличаване или ненамаляване на престоя, докато други се обявяват за средство за 
намаляване на присъдата.  

Трето, би трябвало също да обърнем внимание, че наказанията и привилегиите са 
съобразени със системата на работа в пансион. Местата за работа и местата за спане 
започват ясно да се схващат като места, където съществуват определени видове и 
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степени на привилегии, и обитателите биват размествани бързо и явно от едно място на 
друго като механизъм за получаване на наказанието или привилегията, обусловени от 
тяхната склонност към сътрудничество. Обитателите се менят, а системата не. … 

В непосредствена връзка със системата на привилегии се намират няколко стандартни 
социални процеса, които са важни в живота на тоталните институции.  

Откриваме, че се развива институционален жаргон, на който обитателите изразяват 
значимите събития в своя специален свят. Този език се знае и от членовете на 
персонала, особено от тези в по-ниските нива. Те го използват в разговори с 
обитателите, а когато се обръщат към висшестоящи или външни лица, преминават на 
по-стандартен език. Във връзка с този специален жаргон, обитателите обикновено имат 
информация за различните чинове и служители, цял куп познания за институцията и 
сравнителни сведения за живота в други подобни тотални институции.   

На персонала и обитателите им е добре познат и феноменът „забъркване”, наричан така 
в психиатричните болници, затворите и казармите. Той представлява сложен процес на 
въвличане в забранено действие, залавяне на място и получаване на нещо от порядъка 
на максималното наказание, давано в случая.Често следва промяна в статута на 
привилегированост, която се квалифицира като „разжалване”. Типични нарушения, 
които могат да доведат до забъркване са: сбивания, напиване, опит за самоубийство, 
залагания, неподчинение, хомосексуализъм, неправомерно излизане в отпуск и участие 
в колективни размирици. 

Макар тези наказвани нарушения да се приписват на ината, злодейството или 
„болестта” на виновника, те всъщност съставляват „лексиката” на 
институционализираните действия - дотолкова ограничена, че едно и също забъркване 
може да стане по съвсем различни причини. Например, неофициално обитателите и 
персоналът може да разбират, че дадено забъркване е начин обитателите да изразят 
негодувание от настояща ситуация, която се възприема като несправедлива предвид 
неформалните споразумения между персонала и обитателите, или пък начин за 
отлагане на освобождаването без да се налага обитателят да признава пред събратята 
си, че в действителност не иска да си тръгне.  

 

В тоталните институции има и система, която би могла да бъде наречена система на 
вторично приспособяване, а именно техники, които без директно да предизвикват 
ръководството на персонала, позволяват на обитателите да получат непозволено 
удовлетворение или пък позволено, но с непозволени средства. Тези практики са 
наричани по-най-различни начини като: уловки, въртене на номера, затваряне на очите, 
фокуси, раздаване на карти, и т.н. Такъв вид адаптация очевидно процъфтява най-добре 
в затворите, но разбира се е широко разпространена и в другите тотални институции. 
Очевидно, важен аспект на вторичното приспособяване е, че осигурява на обитателя 
свидетелство, че все още сам си е господар и между него и институцията продължава 
да има някаква защитна дистанция под негов контрол. … 
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Фактът, че вторичното приспособяване успява да се осъществи, ни позволява да 
допуснем, че групата на обитателите разполага с някакъв код или средство за 
неофициален социален контрол, разработени за предотвратяване на възможността един 
обитател да информира персонала за техниките на вторично приспособяване на друг. 
На същото основание можем да очакваме, че едно от измереничта на социалното 
типизиране сред обитателите ще се занимава с този проблем на сигурността, 
вследствие на което някои са определяни като „доносници”, „издайници”, 
„портаджии”, а други като „точни типове”. Трябва да се добави, че в случаите, когато 
нови обитатели могат да играят роля в системата за вторично приспособяване, 
например в качеството на нови членове на клика или нов сексуален обект, тяхното 
„добре дошъл” може да се състои в поредица от първоначални примамки и угаждане, 
вместо прекомерни лишения.  

 

Във връзка с вторичното приспособяване се откриваме също така и наличието на 
„кухненски” прослойки, а именно един вид елементарно, главно неофициално 
разслоение на обитателите въз основа на различния достъп на всеки до наличните 
незаконни предмети; съответно намираме и социално типизиране, отличаващо 
властимащите фигури в неформалната пазарна система.  

Докато системата на привилегии предоставя основната рамка, в която протича 
„ремонтирането” на личността, има и други фактори, които по различни пътища водят 
в същата обща посока. Един от тях е освобождаването от икономическите и социални 
отговорности, прехвалено като част от терапията в психиатричните болници, макар в 
много случаи дезорганизиращият ефект на този мораториум да е значително по-голям 
от организиращия. По-важен като реорганизиращо въздействие е процесът на 
сприятеляване, а именно процесът, посредством който у социално дистанцирани хора 
започва да се развиват взаимна подкрепа и контранрави в противовес на система, която 
ги е принудила да се сближат и да влязат в едно обособено егалитарно общество по 
съдба. Изглежда отначало всеки новопостъпил често изхожда от нещо подобно на 
разпространените погрешни схващания на персонала за характера на обитателите, но 
след това открива, че повечето от събратята му притежават всички отличителни черти 
на редовия свестен човек и че стереотипите, свързвани с тяхното положение или 
престъпление, не са достатъчно основание да се съди за тях. … 

 

Проекции на адаптация 

 

Обсъдените процеси на потъпкване и системата на привилегии представляват 
условията, към които обитателят трябва по някакъв начин да се адаптира. Колкото и да 
са смазващи обаче, тези условия позволяват различни начини на справяне. Всъщност 
откриваме, че един и същ обитател използва различна линия или курс на адаптация в 
течение на различните фази от своята морална кариера и дори може да лавира между 
няколко от тях по едно и също време.  
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Първо, има процес на ситуационно оттегляне. Обитателят оттегля вниманието си от 
всичко освен от събитията в непосредствена физическа близост до него и ги вижда в 
перспектива, различна от използваната от останалите присъстващи. Разбира се, това 
драстично намаляване на участието в интерактивни събития е най-добре познато в 
психиатриите под името „регресия.” … Според мен не е известно дали този начин на 
адаптация образува непрекъсната линия от вариращи степени на оттегляне или 
съществуват стандартни скокообразни плата на отдръпване. Може обаче да се твърди, 
че предвид усилията, които очевидно се изискват, за да се изведе даден обитател от 
това положение, както и ограничените възможности за това понастоящем, често на 
практика откриваме една необратима линия на адаптация.  

 

Второ, има път на бунтарство. Обитателят преднамерено предизвиква институцията 
като отявлено отказва да сътрудничи на персонала по какъвто и да е начин. Резултатът 
е непрекъснато демонстриране на непреклонност и понякога висок бунтовнически дух. 
Повечето големи психиатрични болници изглежда имат отделение, където този дух 
силно преобладава. Доста е интересен фактът, че има много обстоятелства, при които 
постоянното отхвърляне на дадена тотална институция изисква постоянно насочване 
към нейната формална организация и следователно, по парадоксален начин, дълбоко 
обвързване със заведението.  

 

Трето, друга стандартна проекция в институционалния свят приема формата на един 
вид колонизация. Подбраната извадка от външния свят, представяна от заведението, се 
приема от обитателя за цялото, и от максимума удовлетворение, което може да се 
получи в рамките на институцията, се изгражда едно стабилно, относително доволно 
съществувание. Опитът с външния свят се използва като отправна точка, за  да се 
покаже привлекателността на живота вътре; обичайното напрежение между двата свята 
рухва, като осуетява социалните образувания, основаващи се на това осезаемо 
противоречие. Най-често индивидът, който твърде очевидно възприеме тази линия бива 
обвиняван от останалите обитатели , че „си е намерил дом” или че „никога не си е 
прекарвал така приятно”. Самият персонал може да изпита неясно объркване от такъв 
вид използване на институцията, усещайки, че по някакъв начин се злоупотребява с 
благоприятните възможности на ситуацията. Самите колонизатори може да се 
почувстват длъжни да отрекат удовлетворението си от институцията, дори само в името 
на поддържането на контра-нравите, крепящи солидарността на обитателите. Те може 
да намерят за необходимо да се забъркат непосредствено преди определеното им 
освобождаване, като по този начин допускат сами да станат неволна причина са 
удължаване на затварянето си. Трябва между другото да се отбележи, че всяко хуманно 
усилие да се направи животът в тоталните институции по-поносим трябва да се изправи 
пред възможността евентуалният успех в това отношение да увеличи 
привлекателността и вероятността на колонизацията.  
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Четвърто, друг способ за адаптиране към обстановката на тоталната институция е 
обръщането. Обитателят изглежда напълно приема официалното мнение или мнението 
на персонала за себе си и се опитва да играе ролята на идеалния обитател. Докато 
колонизираният обитател изгражда възможно най-свободна общност за себе си, 
използвайки наличните ограничени възможности, новообърнатият възприема една по-
дисциплинирана, моралистична и еднообразна линия, като представя себе си за човек, 
чийто институционален ентусиазъм винаги е на разположение на персонала. … Някои 
психиатрични болници имат свойството да осигуряват две съвсем различни 
възможности за обръщане – една за новопостъпилия, който след подобаваща борба 
успява да прогледне и да възприеме психиатричното мнение за себе си, и друга за 
хроничния пациент от отделението, който възприема маниера и облеклото на 
санитарите докато им помага да се правят с останалите пациенти в отделението със 
строгост, надминаваща тази на самите санитари. … 

 

Макар споменатите проекции да представляват последователни линии на поведение, 
изглежда малцина обитатели ги следват до край. В повечето тотални институции като 
че ли се натъкваме на практика обитателите да възприемат тактиката, наричана от тях 
„да я караш кротко.” Това предполага донякъде опортюнистична комбинация от 
вторично приспособяване, обръщане, колонизация и лоялност към групата на 
обитателите, така че в конкретните обстоятелства обитателят да има максимален шанс 
в крайна сметка да се измъкне физически и психически невредим. Обикновено 
обитателят поддържа контра-нравите, когато е заедно със събратята си и си мълчи по 
въпроса колко хрисимо действа, когато е сам в присъствието на персонала. 
Обитателите, възприемащи тази линия, имат склонност да поставят по-високо от 
контактите със събратята изискването „да не си навличат беля”. Те са склонни да 
сътрудничат безвъзмездно и могат дори да се научат да прекъсват връзките си с 
външния свят дотолкова, че да придадат културна реалност на света вътре, но все пак 
недостатъчно за колонизация. … 

 

Културни теми 

 

Тук трябва да добавим нещо за някои от преобладаващите теми в културата на 
обитателите.  

Първо, групата на обитателите в голям брой тотални институции има силното усещане, 
че времето, прекарано в заведението е пропиляно, унищожено или отнето от живота на 
всеки един от тях; това е времето, което трябва да бъде зачеркнато. То е нещо, което 
трябва да бъде „излежано”, „отмятано с чертички”, „отдадено”, „вградено” или 
„разтеглено”. … В качеството му на такова, това време е сякаш отделено от 
излежаващите го „в скоби” за постоянно съзнателно разглеждане по начин, който не се 
среща напълно навън. В резултат на това обитателят е склонен да чувства, че за 
периода на необходимия престой – неговата присъда – той е пълен изгнаник от живота. 
Това е контекстът, в който можем донякъде да проумеем деморализиращия ефект на 
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присъдите с неопределен или с много дълъг срок. Би трябвало също да отбележим, че 
колкото и тежки да са често условията на живот в тоталните институции,  суровостта 
им сама по себе си не може да обясни това усещане за пропилян живот. За отговор по-
скоро трябва да се обърнем към социалното отделяне, причинено от влизането в 
институцията и към факта, че както обикновено в институцията не е могло да се 
осъществи постигането на някаква полза, която да бъде пренесена във външния живот - 
полза във вид на заработени пари, оформяне на брачни отношения, или документирано 
обучение.  

 

Второ, изглежда че в много тотални институции се поражда особен вид и висока степен 
на занимаване със себе си. Принизеното положение на обитателите в сравнение с 
положението им навън, установено от самото начало чрез процесите на потискане, 
допринася за създаването на среда от неудачници и рутина, в която изпадането в 
немилост непрекъснато се натяква максимално. В отговор обитателят е склонен да си 
измисля история, роля, тъжен разказ – един вид оплакване или апология – които 
непрекъснато разказва на събратята си като средство  да обясни сегашното си жалко 
състояние по достоен начин. Докато персоналът непрекъснато поставя под съмнение 
тази роля, публиката на обитателите е склонна да проявява такт като потиска поне 
донякъде недоверието и отегчението, предизвиквани от тези рецитации. В резултат на 
това собственото „аз” на обитателя може да стане в по-голяма степен тема на 
разговорите му, отколкото се случва навън. 

 

Вероятно високата степен на съзерцателното занимаване със себе си сред обитателите 
на тотални институции представлява средство за справяне с усещането за пропиляно 
време, което цари в такива места. В такъв случай, може би още един интересен аспект 
от културата на обитателите може да бъде свързан със същия фактор. Имам предвид 
факта, че в тоталните институции обикновено са на голяма почит действията, които 
биха могли да бъдат наречени изместващи, а именно предварително обмислени 
несериозни занимания, които са достатъчно занимателни и вълнуващи, за да издигнат 
участващия извън самия него и да го накарат да забрави за миг действителното си 
положение. Ако за обичайните дейности в тоталните институции може да се каже, че 
изтезават времето, тези дейности милостиво го убиват.  

Някои изместващи дейности са колективни, например игри с топка, дърводелство, 
лекции, хорово пеене и игра на карти; някои са индивидуални, но зависят от 
обществени материали, какъвто е случаят с четенето, самостоятелното гледане на 
телевизия и т.н. Без съмнение тук трябва да се причислят и личните фантазии. Някои от 
тези дейности могат да бъдат официално организирани от персонала; други, които не са 
организирани официално, може да представляват вторични приспособявания. Във 
всички случаи изглежда няма тотална институция, която да не може да бъде 
разглеждана като един вид мъртво море, в което се появяват малки островчета жива, 
предизвикваща възторг дейност.  
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Последствия 

 

В това обсъждане на света на обитателите коментирах процесите на потъпкване, 
реорганизационните въздействия, ответните линии, възприемани от обитателите при 
тези обстоятелства и културната среда, която се развива. Трябва да се добавят няколко 
заключителни думи за по-широките последици от престоя в институция. 

 

Тоталните институции често имат претенциите да се занимават с реабилитиране, тоест 
с пренастройване на саморегулационните механизми на обитателите така, че след 
напускане те доброволно да следват критериите на заведението. На практика изглежда 
тази претенция рядко се осъществява и дори в случаите, когато настъпи трайна 
промяна, тя често не е от естеството, което персоналът е целял. С вероятното 
изключение, което представлява забележителната ресоциализационна ефикасност на 
религиозните институции, нито процесите на отнемане, нито процесите на 
реорганизиране като че ли нямат дълготраен ефект. Несъмнено това може да се обясни 
с наличието на вторични приспособявания, както и на контра-нравите и склонността на 
обитателите да комбинират всички стратегии, „за да я карат кротко”. Във всеки случай, 
изглежда че скоро след освобождаването си бившият обитател забравя до голяма 
степен какъв е бил животът вътре и отново започва да смята за естествени 
привилегиите, около които се е организирал животът в институцията. Чувството за 
несправедливост, огорчение и отчуждаване, които като правило се пораждат от 
преживяванията на обитателя и ясно бележат отделен етап в моралната му кариера, 
изглежда намаляват при освобождаването, дори в случаите на последвала постоянна 
стигма. 

 

Онова обаче, което бившият обитател запазва от институционалния си опит, е 
изключително показателно за тоталните институции. Често влизането за 
новопостъпилия означава придобиване на проактивен статус. Не само относителното 
му социално положение зад стените е коренно различно от онова, което е било навън, 
но, както впоследствие разбира, ако и когато излезе, социалното му положение навън 
никога няма отново да стане такова, каквото е било преди влизането. … Когато 
проактивният статус е неблагоприятен, какъвто е случаят с обитателите на затворите и 
психиатриите, широко е прието да се използва термина „стигматизация” и се очаква, че 
бившият обитател ще се постарае да скрие миналото си и да се опита да „мине 
незабелязан”.  

 


