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Pratarmė 

2015-ųjų vasarį Tarptautinės šachmatų federacijos (FIDE) paskelbtoje moterų klasifikacijoje 
Viktorija Čmilytė-Nielsen pirmą kartą pakilo į septintąją vietą, o praėjus vos keliems mėnesiams 
pasuko kitu keliu. Įspūdinga šachmatininkės karjera truko 25 metus.  

Labai pagarbiai vertindamas politinę veiklą džiaugiuosi, kad Viktorija drąsiai priėmė naują iššūkį. 
Šachmatų ji neišsižadėjo. Nedalyvaudama profesionalų varžybose dvejus ar net daugiau metų, ji 
tebėra elitinė žaidėja. Tai liudija ir 2016-ųjų rugsėjį Azerbaidžano sostinėje Baku vykusi šachmatų 
olimpiada, kurioje Viktorija atstovavo savo šaliai Lietuvos šachmatų federacijos prašymu. Po 
ilgokos pertraukos ji puikiai žaidė pirmojoje lentoje ir jau kitą mėnesį FIDE moterų reitingų 
lentelėje atsidūrė penktojoje (!) vietoje. Akivaizdu, jog talentas ir įgyta patirtis šachmatuose išlieka 
daug ilgiau nei kitose šakose. Tuo mūsų sportas ypatingas ir patrauklus.  

Jau kelerius metus gyvendamas Lietuvoje pamačiau, kokia populiari čia Viktorija. Kai buvo 
šachmatininkė profesionalė, ją kalbindavo radijas, rodydavo per televiziją, matydavau ją laikraščių 
ir žurnalų puslapiuose. Turiu pripažinti, kad mano tėvynėje Danijoje niekada nebuvo tokiu aukštu 
lygiu žaidžiančios moters. Todėl, gerai išmanydamas šią sritį, norėčiau nors trumpai apibūdinti 
geriausią visų laikų Lietuvos šachmatininkę, kokią ją pažinau per devynerius metus.  

Per ketvirtį amžiaus trukusią karjerą Viktorija dukart tapo olimpine šachmatų čempione, dukart 
laimėjo Lietuvos vyrų čempionatą, iškovojo Europos čempionės titulą, pasaulio čempionato 
bronzą... Čempionų kasmet daugėja, tad, manyčiau, didžiausia Viktorijos pergalė yra jos pelnytas 
vyrų didmeistrio vardas. Šachmatininkei tai – ypatingas statusas. Tikriausiai daugeliui bus naujiena, 
kad Baltijos šalyse Viktorija yra pirmoji ir vienintelė iki šiol šachmatininkė – vyrų didmeistrė. Vargu 
ar greitai čia atsiras kita tokia pajėgi žaidėja. Beje, Skandinavijoje irgi yra tik viena vyrų 
didmeistrė – švedė Pia Cramling. O, pavyzdžiui, Vokietijoje, Anglijoje, Ispanijoje nė viena 
šachmatininkė nepelnė tokio vardo. 

Šachmatuose Viktorija pasiekė tiek daug, kad jos meistriškumas niekam nebekelia abejonių. Jai už 
nugaros niekada nestovėjo pulkas padėjėjų. Net į svarbiausias varžybas Viktorija dažnai vykdavo 
viena, be trenerio. Pavyzdžiui, Kinijos, Rusijos ar Ukrainos atstovės neįsivaizduoja savęs be 
didžiulės palaikymo komandos. Tose šalyse veikia galingi šachmatininkių rengimo mechanizmai. 
Viktorija nėra tipinis tarybinės šachmatų mokyklos produktas. Ją priskirčiau prie žaidėjų, kurios 
iškilo pirmiausia dėl savo talento. Beveik dvidešimt metų su Viktorija dirbo puikus šachmatininkas 
ir treneris Gediminas Rastenis. Jį gerai pažįstu ir labai gerbiu. Jis buvo Viktorijos patarėjas ir 
sparingo (treniruotės pobūdžio žaidimas) partneris. Jų abiejų žaidimo lygis panašus, šachmatų 
lentoje jie drauge kurdavo, patirdami atradimo džiaugsmą. Viktorija man daug pasakojo apie 
ypatingą Gedimino gebėjimą sudominti šachmatais.  

Viktorija visada sau keldavo aukščiausius tikslus, net ir atsidūrusi kritinėje situacijoje. Dažnai jos 
rezultatai smarkiai svyruodavo. Man norėdavosi labiau subalansuotų Viktorijos veiksmų, tačiau 
tenka pripažinti, kad toks jos žaidimo stilius turėdavo žavesio ir kartais lemdavo netikėtai gerą 
rezultatą.  

Buvau Danijoje, kai 2011-ųjų pavasarį Tbilisyje Viktorija kovojo dėl Europos aukso. Bendravome 
per atstumą. Kiek galėdamas padėjau jai pasirengti visoms partijoms. Juolab kad Gruzijos sostinėje 
Viktorija buvo viena, be trenerio. Prieš paskutinę, lemiamą, dvikovą daug kalbėjomės telefonu. Ji 



Šachmatų deimančiukas iš Šiaulių 

 

Kad deimantas tobulai sužėrėtų, privalai itin stropiai ir be galo atsargiai jį gludinti, antraip viską 

sugadinsi. Mano gyvenime netikėtai atsiradusi Viktorija Čmilytė, liauna guvi mergaitė iš Šiaulių, ir 

buvo toks deimančiukas. Prie šachmatų lentos kartu praleidome beveik 20 metų.  

Tačiau pradėsiu iš toliau. 1980-aisiais Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mokykla pasiūlė man dirbti 

su trylikamete Kamile Baginskaite. Mano treneris, garsus didmeistris Vladas Mikėnas tada pasakė: 

„Treniruok, bet ne moteris, nes tai neperspektyvu.“ Tai manęs nesustabdė. Nepaisydamas 

V. Mikėno patarimo, pradėjau dirbti su K. Baginskaite. Po šešerių metų Vilniuje vykusiame pasaulio 

merginų čempionate Kamilė pelnė bronzą, o dar po metų, 1987-aisiais, tokiame pat renginyje 

Filipinuose ji iškovojo auksą. Abu kartus V. Mikėnas labai džiaugėsi mūsų rezultatais ir pasveikino 

su jam būdingu humoru: „Sakiau, kad reikia treniruoti moteris, o tu – ne, tik vyrus, tik vyrus...“ 

Kai apie 1990-uosius Lietuvoje prasidėjo suirutė ir ėmė naikinti internatines sporto mokyklas, o 

sporto mokyklose uždraudė treniruoti vyresnius nei 18 metų sportininkus, pasinaudojau kvietimu 

padirbėti šachmatų treneriu už Atlanto. Grįžęs iš JAV netrukus sulaukiau siūlymo treniruoti 

perspektyvią keturiolikmetę šachmatininkę. Tai buvo Viktorija Čmilytė. Susipažinęs iškart supratau, 

jog ši mergaitė apdovanota neeiliniu talentu. Iš pradžių su ja bandžiau dirbti kaip su K. Baginskaite, 

tačiau greitai supratau, jog Viktorijai tai netinka. Iš patirties jau žinojau, kad moteriška intuicija yra 

daug gilesnė, o Viktorija turėjo ypatingą nuojautą. Tai iškart pastebėjau, todėl privalėjau suteikti jai 

daugiau laisvės. Tik iš pradžių reikėjo „priversti“ ją visiškai pasitikėti savimi. 

Talentinga, išprususi, darbšti, valinga, labai imli Viktorija žavėjo ir kitomis savybėmis – švelnumu, 

jautrumu, subtilumu, romantiniu polėkiu. Tiesa, tokia neįprasta vidinė dermė kartais pakišdavo 

koją per varžybas, tačiau tuo pat metu brandino labai įdomią, netradicinę šachmatininkę. 

Darbas su Viktorija man buvo didžiulis išbandymas kasdien, o prieš Europos ir pasaulio 

čempionatus bei šachmatų olimpiadas dar tekdavo naktimis peržiūrinėti visą repertuarą. Tačiau 

nuovargį ir nerimą išsklaidydavo vienintelė mintis, jog dirbu su ypatinga šachmatininke. Suvokiau, 

kad man labai pasisekė, nes vargu ar šį šimtmetį Lietuvoje sulauksime kitos tokios talentingos 

žaidėjos.  

Abipusis supratimas ir visiškas pasitikėjimas įprasmindavo mūsų bendrą triūsą. Dirbti su Viktorija 

buvo didžiulis malonumas, todėl stengiausi, kad per užsiėmimus ji patirtų kūrybinių ieškojimų 

džiaugsmą. Jos nereikėdavo raginti, atrodė, ši mergaitė niekada nepasisotins šachmatais. 

Kitoms sporto šakoms atstovaujančios organizacijos didžiuodavosi savo geriausiais sportininkais, o 

Lietuvos šachmatų federacija – atvirkščiai. Dirbdamas su Viktorija nuolat jutau Šachmatų 

federacijos nemeilę mums. Atrodė, kad V. Čmilytė jai yra didžiulis trukdis. Tai matė ir žurnalistai. 

Jie daug rašė apie atsainų federacijos požiūrį į geriausią šalies šachmatininkę. Spaudoje pasirodę 

straipsniai kartais turėdavo teigiamą poveikį, bet neilgam. Nepaisydami kliūčių dirbome be 



atvangos, nes turėjome vienintelį tikslą – patekti į pasaulio moterų šachmatų elitą ir išsilaikyti ten 

kuo ilgiau.  

Kelios pirmosios svarbios pergalės – didelė garbė, tačiau profesionaliajame šachmatų sporte jai 

nuolat tekdavo įrodinėti, ko yra verta. 2000-ieji buvo svaiginamų pergalių metai: Viktorija laimėjo 

Lietuvos moterų bei vyrų čempionatus ir pasaulio šachmatų olimpiadoje Stambule asmeninėje 

įskaitoje iškovojo aukso medalį, žaisdama pirmojoje lentoje.  

Vėliau Viktorija dar kartą triumfavo šachmatų olimpiadoje (2004 m.) ir Lietuvos vyrų čempionate 

(2005 m.), tapo pasaulio moterų čempionato bronzine prizininke (2006 m.), triskart pelnė Europos 

moterų vicečempionės titulą (2003, 2008 ir 2010 m.), o 2011-aisiais Gruzijoje, pasaulinio lygio 

šachmatininkių kalvėje, pagaliau iškovojo Europos čempionato auksą. Be minėtųjų, buvo dar 

daugybė kitų čempionatų ir turnyrų, kur ji puikiai pasirodydavo.  

Nedrįsčiau teigti, kad Viktorijos kelias į pripažinimą buvo lengvas, tačiau kasmet ji vis garsiau 

beldėsi į pasaulio geriausiųjų dešimtuką, kol 2010-aisiais pagaliau ten pateko ir iki šiol tebėra 

elitinių šachmatininkių gretose.   

Kai prieš kelerius metus Viktorija susituokė su pasaulinio lygio šachmatų ekspertu Peteriu Heine 

Nielsenu, buvau tikras, kad nuo šiol ji dar sėkmingiau žais aukščiausiu lygiu. Tačiau 2015-ųjų 

pradžioje ji gana netikėtai paniro į politinę veiklą... Ką gi, belieka džiaugtis gana ilgai trukusia 

įspūdinga šachmatininkės karjera, lėmusia Viktorijai pasaulinį pripažinimą.  

Pamenu, vaikystėje godžiai skaitėme V. Mikėno autobiografiją „35 metai prie šachmatų lentos“. Ir 

tik dabar, beveik po 60 metų, pasirodo naujas to paties žanro leidinys, visai nepanašus į pirmąjį, 

bet ne mažiau intriguojantis. Esu tikras, jog ši knyga, be kita ko, skaitytojams padės suvokti 

išskirtinį vienintelės Lietuvoje vyrų didmeistrės Viktorijos Čmilytės vaidmenį mūsų sporto istorijoje. 

 

Gediminas Rastenis, 

Lietuvos nusipelnęs šachmatų treneris 

 



Vietoj įžangos 

Nuo mažens gyvenau kitaip nei dauguma mano bendraamžių. Šachmatai mane užbūrė labai anksti. 
Kai būdama septynerių iškovojau pirmąjį aukso medalį, supratau, kad noriu būti šachmatininkė. 
Gimtuosiuose Šiauliuose lankiau mokyklą, ėjau į treniruotes, turėdama vienintelį tikslą – dalyvauti 
šachmatų turnyruose. Jų laukdavau kaip didžiausios šventės, nes šis žaidimas ne tik leido pajusti 
pergalės skonį, bet ir atvėrė duris į pasaulį.   

Per ketvirtį amžiaus trukusią šachmatininkės karjerą buvo visko: pakilimų ir nuosmukių, 
svaiginančių pergalių ir ne mažiau skaudžių pralaimėjimų. Nesėkmių būta nemažai. Vis dėlto 
nemanau, kad mano kelyje būta ypač didelių aukų ar praradimų. Šachmatai davė daug daugiau, nei 
atėmė. Karjeros pradžioje net nesvajojau, kad pavyks tapti pasaulio mergaičių ir Europos moterų 
čempione, nugalėti Lietuvos vyrų čempionate ir iškovoti olimpiadų auksą. Šalia buvę žmonės 
vienaip ar kitaip padėjo man kopti į šachmatų aukštumas. Jų dėka pajutau pergalės skonį, pelniau 
pasaulinį pripažinimą. Viena niekada nebūčiau tiek pasiekusi. Todėl kai Peteris pasiūlė sukauptą 
patirtį aprašyti knygoje, sutikau daug nesvarstydama. Tik tokiu būdu ir galiu tinkamai atsidėkoti 
visiems, kas ilgus metus mane palaikė ir manimi tikėjo.  

Noriu padėkoti tėčiui ir mamai už jų besąlygišką meilę, Daivutei ir Natašai, Dionizui ir Eglei – už tai, 
kad visada turėjau puikią palaikymo komandą, Gediminui – už bendrą darbą ir draugystę, Jūratei – 
už kantrybę ir įdėtą darbą, Peteriui – už tai, kad visada paragina mane išeiti iš komforto zonos ir 
drąsiai priimti gyvenimo iššūkius.  

Šią knygą sudėliojau iš atskirų pasakojimų ir pasvarstymų apie šachmatų žaidimo magiją ir jame 
tykančius pavojus, apie šios sporto šakos bendruomenę, kurios nariai tikrai nėra sausi ir nuobodūs, 
kaip įprasta manyti. Dabar net pati stebiuosi, kokį įdomų laiko tarpsnį nugyvenau.  

Mielieji skaitytojai, viliuosi, kad mano atviras kalbėjimas Jums neprailgs. 

 

Knygos autorė Viktorija Čmilytė-Nielsen 

 

 

P. S. Knygą skiriu mylimiems sūnums Dmitrijui, Aleksandrui, Mariui ir... 

 

 

 

 

 




