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He is the author of sixteen books including Different Hours, which won the 
2001 Pulitzer prize for poetry.  Dunn’s other honors include the Academy 
Award for Literature, the James Wright Prize, and fellowships from the Na-
tional Endowment for the Arts and the New Jersey Council on the Arts. He 
has taught poetry and creative writing in many universities in the U.S. and 
is the Distinguished Professor of Creative Writing at Richard Stockton Col-
lege.  Dunn lives in Frostburg, Maryland.

Стивън Дън е роден в Ню Йорк. Той получава бакалавърска степен по 
история и английски език от  университетa Хофстра и магистърска 
степен по творческо писане от университета в Сиракуза. Дън е 
работил като професионален баскетболист, копирайтър реклама, 
и редактор, както и професор по творческо писане. Той е автор на 
шестнадесет книги, включително „Други времена”, която печели 
през 2001 г. наградата Пулицър за поезия. Поетът е носител на на-
градата на Академията за литература, наградата Джеймс Райт и 
редица други отличия. Той e преподавал в много университети в 
САЩ и е почетен професор по творческо писане в колежа Ричард 
Стоктън. Дън живее във Фростбърг, Мериленд.

The good poet lets in the unruly, the difficult, the unformed – in a 
sense, the unmanageable – and is able to make a livable environment 
for them.  The more the imagination can accommodate, the more cha-
os the poet is equal to, the richer the poem.
                                        From Steven Dun’s “The Good and Not So Good”

Добрият поет отваря вратата на непокорното, трудното, 
неоформеното – в известен смисъл на неуправляемото – и им 
създава условия за съществуване.   Колкото повече поетът 
разтяга пределите на въображението и организира хаоса, 
толкова по-богато е стихотворението.
                                                      Откъс от „Доброто и не чак толкова”

Stephen Dunn was born in New York City. 
He earned a BA in history and English from 
Hofstra University and completed his MA 
in creative writing at Syracuse University. 
Dunn has worked as a professional basket-
ball player, advertising copywriter, editor, 
and professor of creative writing.
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