
Historie zycia Mireille Mathieu czyta sie prawie jak bajke. Ale jest to jak najbardziej prawdziwa opowiesc o 
dziewczynie z poludnia Francji, ktora – dzieki talentowi, ciezkiej pracy i wytrwalosci – osiagnela pozycje jednej 
z najpopularniejszych i najwyzej ocenianych 
piosenkarek swiata.  
Mireille Mathieu urodzila sie w Awinionie, w 
Prowansji, 22 lipca 1946 roku jako najstarsza z 
czternasciorga dzieci Marcelle i Rogera 
Mathieu. 
Juz we wczesnym dziecinstwie uwielbiala 
spiewac, a jej idolkami byly Edith Piaf i Maria 
Callas. 
W wieku niespelna 14 lat rozpoczela prace w 
fabryce kopert w rodzinnym miescie, a kilka lat 
pozniej postanowila sprobowac swych sil w 
regionalnym konkursie piosenki „ On chantait 
dans mon quartier.” Po kilku probach udalo sie 
jej zakwalifikowac do finalu popularnego 
programu telewizyjnego „ Tele Dimanche – 
Jeu de la Chance.” Byl 21 listopada 1965 roku. 
Mireille zaspiewala wowczas kilka piosenke „ Jezebel” z repertuaru Edith Piaf i, glosami publicznosci, zdobyla 
pierwsze miejsce. Mloda, spiewajaca z niezwykla sila i ekspresja w glosie, piosenkarka zainteresowal sie znany 
impresario, Johnny Stark. Postanowil zaopiekowac sie Mireille i uczynic z niej wielka gwiazde piosenki. Takie 
byly poczatki kariery artystki, ktora z czasem stala sie symbolem kultury francuskiej na calym swiecie.  
Juz w 1966 roku po raz pierwszy wystapila jako gwiazda na legendarnej scenie paryskiej „Olympii”, a takze 
odbyla podroze koncertowe m.in. do Wielkiej Brytanii, Stanow Zjednoczonych i Zwiazku Radzieckiego. W 
kwietniu 1969 roku Mireille dala cztery koncerty w warszawskiej Sali Kongresowej. 
Mireille Mathieu spiewala na najbardziej prestizowych scenach swiata: w Carnegie Hall w Nowym Jorku, 
Friedriechstadt Palast w Berlinie, Universal Amphitheatre w Los Angeles, Elysee Arena w Turku czy w Teatro 
Ariston w San Remo, by wymienic tylko niektore. 
Byla pierwsza piosenkarka zza „zelaznej kurtyny”, ktora wystapila w Chinach (1986) i jedyna artystka muzyki 

popularnej, ktora miala mozliwosc wystepowania w 
moskiewskim Teatrze Wielkim (1976).  
Podczas swoich tournee po Europie, Azji, Ameryce 
Polnocnej i Poludniowej czy Australii, wystepowala w 
licznych programach telewizyjnych i koncertach 
galowych z najbardziej znanymi wykonawcami 
swiatowego show-businessu: Placido Domingo, Andy 
Williamsem, Charlesem Aznavourem, Petula Clark, 
Barry Mannilowem, Deanem Martinem czy Tomem 
Jonesem, a ostatnio z Joshem Grobanem. 
Prezentowala swoje piosenki przed osobistosciami swiata 
polityki: Ronaldem Reaganem, Francois Miterrandem, 
Jacquesem Chirakiem, Leonidem Kuczma i Wladimirem 
Putinem; ale takze przed brytyjska krolowa Elzbieta II, 
krolem Maroka Hassanem II, para krolewska Tajlandii i 
ksieciem Rainierem z Monkao. Koncertowala w 
Meksyku podczas Mundialu w 1986 roku oraz podczas 
ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Grenoble 
(1968) i w Seulu (1988). 
Szczegolnym przezyciem dla Mireille byly takze trzy 
wizyty w Watykanie i spotkania z papiezem Janem 
Pawlem II. 
Uznajac jej zaslugi w popularyzowaniu kultury 
francuskiej, uhonorowano ja m.in. Krzyzem Zaslugi I 
Klasy Republiki Federalnej Niemiec (1984), Orderem 
Kawalera Legii Honorowej (2000), a takze Srebrnym 

Medalem Miasta Sankt Petersburga (2007). W latach 1978-85 jej wizerunek miala Marianna, slynny gipsowy 
symbol Republiki Francuskiej. 
Przez ponad 40 lat pracy Mireille Mathieu nagrala ponad 1200 piosenek w 11 jezykach; wciaz spiewa, 
koncertuje, wydaje nowe plyty, gosci w programach radiowych i telewizyjnych calego swiata. 



 
Mireille ciagle doskonali swoj warsztat wokalny pod opieka Jeannine Reiss, nauczycielki spiewu legendarnej 
Marii Callas i innych gwiazd opery; i zdobywa nowe pokolenia sluchaczy. A jej zyciowym mottem moze byc 
tytul jednej z piosenek: „Je suis nee pour chanter” – „ Urodzilam sie, zeby spiewac.”  
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