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I use camouflage masculinity terminology to conceptualize subordinated gay masculinity in postsoviet society. 

Depending on the source consulted the French word camoufler means to „conceal, cover up, disguise, to „put on 

make up“, or to blow smoke“ (to disguise oneself for illicit purposes). It can be traced back to a 16th century French 

slang word camouflet meaning „a practical joke“.  

Camouflage is helps animal to hide themselves from enemies. In a pragmatic sense camouflage has become the 

science of hiding military elements (personel, software and hardware) from the enemy so as to enhance allied 

advantage in the context of battle. 

Gay men in eastern countries have to hide themselves too. They need to use hegemonic masculinity even then when 

it is not comfort for homosexual persons. Originally, hegemonic masculinity was understood as the pattern of 

practice that allowed men’s dominance over women to continue. In Western society, the dominant form of 

masculinity or the cultural ideal of manhood was primarily reflective of white, heterosexual, largely middle-class 

males. The ideals of manhood espoused by the dominant masculinity suggested a number of characteristics that 

men are encouraged to internalize into their own personal codes and which form the basis for masculine scripts of 

behavior. These characteristics include: violence and aggression, emotional restraint, courage, toughness, risk-

taking, competitiveness, and achievement and success. 

This practice could be seen in sports where only few years ago gay sportmans became to talk about their gender 

problems. My works showing ironic mood to the sports and gay masculinity problems in sports and society in 

general. 
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Kamufliažinio vyriškumo terminą naudoju kaip talpią metaforą, apibūdinančią subordinuoto vyriškumo praktikas 
heteronormatyviose visuomenėse. Šaltinių  teigimu, prancūziškas žodis „camoufler“ reiškia „paslėpti, pridengti, 
užmaskuoti“ arba „pūsti miglą“ (užmaskuoti save neteisėtiems tikslams). Jo kilmę galima atsekti iš šešioliktojo 
amžiaus prancūzų žargoninio žodžio, reiškiančio „išdaiga“. 
 



Kamufliažo slepiamosios savybės yra plačiai paplitusios gamtoje. Žmonės patyrinėję gamtą sėkmingai kamufliažą 
panaudojo karo pramonėje. Pragmatiniu požiūriu, kamufliažas tapo karinių elementų(personalo, programinės ir 
techninės įrangos) maskavimo mokslu, siekiant sustiprinti sąjungininkų pranašumą mūšio kontekste. 
 
Šias aukščiau aprašytas kamufliažo slepiamąsias savybes praktikuoja ne tik kareiviai, bet ir vagys ar nusikalstamo 
pasaulio atstovai. Užsidengdami veidą, ištirpdami bendroje minioje jie siekia savo neteisėtų tikslų. Šį slepiamąjį būdą 
naudotą prieš tai aprašytų vagių ir nusikaltėlių taip pat naudoja homoseksualūs vyrai gėdydamiesi atskleisti 
seksualinį tapatumą kasdienėje praktikoje. 
  
Norėdami tapti normaliais heteronormatyvioje visuomenėje, gėjai priversti laikytis hegemoninio vyriškumo modelio. 
Šis “normatyvinis vyriškumas apibūdinamas kaip heteroseksualus, ekonomiškai nepriklausomas, gebantis išlaikyti 
šeimą, fiziškai galingas, racionalus, slopinantis žeidžiančias emocijas, dominuojantis prieš moteris ir kitus vyrus bei 
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apie tai, kad gėjai užsiima sportu, numanė daugelis, tačiau tai atsiskleidė tik pastaraisiais metais, kuomet pasaulyje 
plačiai nuvilnijo pranešimai apie sportininkus gėjus. Lig tol tai buvo neliečiama tema. Šiais darbais vaizduoju žvilgsnį į 
vyrų liejamą prakaitą sporte su trupučiu ironijos. 
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