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. חינוכו כילד )בית הספר ע"ש אחד העם( 1934דן מירון נולד בתל אביב בשנת 

, היה היה מושפע עמוקות מסבו אבי אמו, יליד צפת. הסב, אליעזר דוד זינגר

חינוכו דען וחריף שכל. הוא קיבל על עצמו להשלים את תלמיד חכם מסורתי י

של נכדו, ובמשך חמש שנים למדו השנים יחד גמרא. דן למד גם מוסיקה תחת 

פיקוחם של טובי המורים לנגינה בארץ )ביניהם פאול בן חיים, אריך קסטנברג(. 

את שנות החמישים של המאה הקודמת, אחר תום לימודיו התיכוניים )בשנת 

ספרות, היסטוריה, בירושלים כתלמיד האוניברסיטה העברית ) הביל ,(1952

זכה בתואר  1956מקרא( וכתלמיד האקדמיה למוסיקה על שם רובין. בשנת 

הראשון האוניברסיטאי ובהסמכת האקדמיה למוסיקה כמורה לנגינת פסנתר. 

( בצה"ל. את שנות הששים בילה בעיקר בניו 1958-1957הוא שרת שנתיים )

וקטור )בהדרכתם של יורק, שבה למד באוניברסיטת קולומביה לקראת תואר הד

 summaל וויינרייך(, שאותו קיבל ,אגדולי חוקרי יידיש: מאקס וויינרייך ואורי

cum laude   הדיסרטאציה שלו  על ראשית הפרוזה האמנותית 1967בשנת .

 A Traveler Disguised: the Rise of Modernהמודרנית ביידיש עובדה לספר: 

Yiddish Fiction in the Nineteenth Century ( 1973, שראה אור לימים ,)

ולדות הודפס במהדורות אחדות ונעשה לספר יסוד בלימוד העכשווי של ת

לפרופסר לספרות עברית חדשה  ספרות יידיש. בשובו ארצה נתמנה

בחוג  ( ולאחר כמה שנים  לפרופסור מן המניין1968תל אביב ) באוניברסיטת

(. בשנים הללו 1975ושלים )לספרות עברית של האוניברסיטה העברית ביר

לימוד כפרופסור אורח הן באוניברסיטאות קולומביה ייל וסטאנפורד הן במסגרת  

במשך חמש התוכנית האקדמית על שם מאקס ויינרייך ביוו"א של ניו יורק. 

( חילק את השנה האקדמית בין האוניברסיטה 2002-1987עשרה שנים )

נה למחזיק הקתדרה על שם העברית לאוניברסיטת קולומביה, שבה נתמ

, לאחר שפרש מן 2002-קיי לספרות עברית ולספרות משווה. מ דלאונר

באוניברסיטת קולומביה כראש  2016האוניברסיטה העברית, לימד עד 



החטיבה לעברית ולספרות עברית במחלקה ללימודי המזרח התיכון, דרום 

 אסיה ואפריקה. 

זכה בפרס  1993אל. בשנת זכה בפרד ביאליק על חכמת ישר 1989בשנת 

זכה בפרס איציק מאנגר בחקר ספרת  1998-ישראל בחקר הספרות העברית. ב

זכה בפרס להישג בתחום  תרבות ישראל של החברה   2003יידיש; בשנת 

זכה בפרס הספר היהודי הלאומי על חיבורו  2011היהודית האמריקנית; בשנת 

 From Continuity to Contiguity: Toward a New Jewish Literaryהנרחב  

Thinking שראה אור שנה קודם לכן בהוצאת אוניברסיטת סטנפורד. בשנת 

 זכה בדוקטוראט כבוד טעם הסמינר היהודי התיאולוגי בניו יורק. 2013

ועד ימינו פרסם מירון למעלה מששים ספרי מחקר וביקורת  1952החל משנת 

. באותן שנים פרסם ובאיטלקיתת, באנגלית, ברוסית, בגרמנית ספרות בעברי

כמאתיים מחקרים ומונוגראפיות בכתבי עת שונים וכאלף מאמרים  ורשימות 

ביקורת בעתונות הספרותית. הקדיש ספרים רחבי היקף לרבים מגדולי 

הספרויות היהודיות: ביאליק, מנדלה מוכר ספרים, שלום עליכם, ש"י עגנון, 

-יסן גנסין, נתן אלתרמן. א.ב. יהושע. מפראנץ קפקא, אורי צבי גרינברג, אורי נ

היה חבר בקוראקטוריון וראש הועדה לספרות יפה ולביקורת ב"מוסד  1959

ביאליק". במסגרת זו הוציא לאור מהדורה  בת עשרים כרכים של כל כתבי אורי 

ישראליים -צבי גרינברג וכינס את שיריהם של כעשרים משוררים מרכזיים פרה

כתב את מרבית המאמרים כזה לווה במבוא מחקרי מקיף.  וישראליים. כל כינוס

 EJGK  (Enzyklopaedie juedischer-העוסקים בספרויות העברית והיידית  ב

Geschichte und Kultur .שיצאה לאור בלייפציג בעריכת פרופ. דן דינר )

המאמרים כוללים מחקרים מקיפים על שירה עברית,  שירת ייידיש, פרוזה 

ית וכן ערכים מפורטים על שלום עליכם, י"ל פרץ, מנדלה מוכר יידית מודרנ

 ספרים, ביאליק ואורי צבי גרינברג.

דן מירון, כעת בן שמונים ושש, חי בתל אביב. הוא אביהם של שלושה בנים 

 ושישה נכדים.


