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Katherine Pancol 

Kuva: Sylvie Lancrenon 

Katherine Pancol halusi lapsena lukea kaikki kirjat A:sta Ö:hön. Nyt 
miljoonat ihmiset ympäri maailmaa lukevat hänen kirjojaan. 
Haastattelimme Ranskan luetuinta naiskirjailijaa. 

Katherine Pancol syntyi 1950-luvulla Casablancassa, Marokossa. Sattumalta 
Casablancassa, sillä rakennusinsinööri-isä oli tuolloin maassa 
työkomennuksella. Perhe muutti isän työn perässä jatkuvasti.  

─ Muutoissa en voinut ottaa mukaani muuta kuin kirjani. Ihmiset kirjoissa olivat 
minulle läheisempiä kuin ihmiset tavallisessa elämässä, koska minulla ei ollut 
normaalia elämää lapsena. Näin minun ja kirjojen välinen rakkaustarina sai 

alkunsa, kertoo Katherine Pancol.  

Viisivuotiaana lukemaan oppinut Katherine vietti kaiken aikansa lukien. Perheellä ei ollut televisiota 
eikä rahaa käydä elokuvissa.   

─ Halusin lukea kaikki kirjaston kirjat A:sta Ö:hön. Minulle naurettiin ja epäiltiin, etten voisi lukea 
kaikkea. Mutta kyllä, halusin todella lukea KAIKEN. Maailmani oli kirjoissa.    

Elämä rauhoittui, kun perhe palasi Pariisiin tytön ollessa viisivuotias. Katherinen vanhemmat 
kuitenkin erosivat pian. Tyttö kaipasi myös Marokkoon jääneitä ystäviään ja juuriaan.   

 
Kirjoita kuten elät! 

Katherine menestyi koulussa. Hän opiskeli yliopistossa ranskaa, latinaa ja kirjallisuutta. 
Tulevaisuuden suunnitelmat olivat kuitenkin vielä avoinna. Työpaikka Paris Match -lehdessä oli 
käännekohta Katherinen uralla kirjailijaksi. Pian hän siirtyi työskentelemään Cosmopolitaniin. 
Lehden päätoimittaja opetti Katherinen kirjoittamaan.  

─ Olin yliopistossa oppinut kirjoittamaan hieman tärkeilevällä tavalla ─ olin 21-vuotias ja kirjoitin 
kuin vanha opettaja! Päätoimittaja rohkaisi minua kirjoittamaan elämästäni juuri niin kuin se on. 
”Käyt iltaisin ulkona ja tapaat miehiä, mutta kirjoitat kuin vanhapiika”, hän sanoi minulle ja pakotti 
minut etsimään itselleni ja tunteilleni sopivat sanat. ”Älä sano, että joku on surullinen, vaan kerro 
miten hän on surullinen!” Raivostuttavaa, mutta hän oli oikeassa. Ensimmäistä kertaa jouduin 
todella tekemään työtä kirjoittamisen kanssa. Hän oli hyvä opettaja.    

Ranskalaisista kirjailijoista Katherine ihailee Honoré de Balzacia ja Colettea. Hän ihailee Balzacin 
taitoa kuvata yhteiskuntaa ja ihmisyyttä, Colettea tämän kirjoitustyylin ja sanojenkäytön vuoksi. 
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Menestyskirjailijaksi 

Katherine sai puhelinsoiton eräältä kustantajalta, joka oli lukenut Katherinen kirjoittamia 
artikkeleita. Hän piti niistä kovasti ja pyysi Katherinea kirjoittamaan kirjan. Pitkän suostuttelun 
jälkeen Katherine aloitti ensimmäisen romaaninsa (Moi d’abord). Suostutteluista huolimatta hän ei 
kuitenkaan innostunut kirjan julkaisemisesta.  

─ Näytin romaania ystävälleni, kirjailija Romain Garylle jonkin ajan kuluttua. Hän luki sen ja piti 
siitä kovasti. ”Katherine, sinussa on ytyä! Tämä on loistava romaani ja sinun pitäisi julkaista se.” 
Hän auttoi minua löytämään kirjalle kustantajan. Ensimmäinen oli vaatinut minua sitoutumaan, 
joten siitä ei tullut mitään. Olen allerginen sitoumuksille. Otin yhteyttä toiseen kustantajaan ja 24 
tunnin kuluttua Seuil tarjosi minulle sopimusta.  

25-vuotiaan Katherinen ensimmäinen romaani oli valtava menestys Ranskassa. Kirjaa myytiin noin 
300 000 kappaletta.  

─ Se oli uskomatonta! Olin puheenaihe kaupungilla. Menestys sekoitti pääni, ja ymmärsin, että jos 
jäisin Pariisiin, kuulisin vain ylistystä. Siksi päätin muuttaa New Yorkiin, missä kukaan ei tuntisi 
minua ja pystyisin elämään omaa elämääni. Olin ajatellun jäädä kaupunkiin vain vuodeksi, mutta 
lopulta vietin siellä kymmenen vuotta, Katherine kertoo.  

Vuosi ensimmäisen romaanin ilmestymisen jälkeen kustantaja otti häneen yhteyttä ja pyysi 
kirjoittamaan toisen romaanin.  

─ Vastasin kieltävästi. Olin nuori, halusin matkustaa ja elää elämääni. Minulla ei ollut vielä mitään 
suunnitelmia uran varalle. Kustantajani muistutti minua kuitenkin veroista, jotka joutuisin pian 
maksamaan, ja sai minut suostumaan toisen kirjan kirjoittamiseen. Olin unohtanut verot kokonaan! 
Joten kirjoitin toisen kirjan. Siten tämä kaikki alkoi. Ja nyt, 20 vuotta myöhemmin, olen edelleen 
kirjailija.    

 

Menestyksen salaisuus 

Katherinen mielestä tärkein syy kirjojen suosioon on ollut se, että ne kertovat tarinoita meidän 
jokaisen elämästä.  

─ Haluan kuvata kirjoissani sitä, miten maailmamme muuttuu. Ei taloudellisella tai poliittisella 
tasolla, vaan jokapäiväisen elämän tasolla. 

Katherinen romaanitrilogian kirjat Krokotiilin keltaiset silmät, Kilpikonnien hidas valssi ja Central 
Parkin oravat ovat surullisia maanantaisin kertovat meistä kaikista: naisista, miehistä, perheistä ja 
yhteiskunnasta, toivosta ja ihmisten tunteista.   

─ Osa menestyksestä saattaa selittyä maailman yhdenmukaistumisella. Joséphine on kuin kuka 
tahansa meistä, miltä puolen maapalloa tahansa. Meillä ihmisillä on Ranskassa samat ongelmat 
kuin Pohjoismaissa ja Kiinassa. 


