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EDUARD KOOK (ka Eduard Eeda Kook, Eeda Kook, Eedar Kook) - 100
(13. II 1912 – 19. V 1991)
(farmatseut ja luuletaja)
SOOJENDAGE, sõbrad, oma südant
minu südamelõkke paistel!
Soojendage, sõbrad, oma südant!
Sest teekond on pikk
ja öö on nii tuuline
ja pakane süveneb
enne koitu.... (1932)
Luulekogust „Varjukaetis“, 1983
Eduard Kook sündis Tartus kooliõpetaja pojana.
Lõpetas Tartu 3. algkooli ja Tartu tehnikagümnaasiumi ehitustehnikuna. Seejärel astus Tartu ülikooli
usuteaduskonda, sealt siirdus edasi arstiteaduskonda, mille lõpetas farmatseudina 1939. Ülikoolis
olles osales korp! „Fraternitas Liviensises“, tegutses „Üliõpilaslehe“ toimetuse liikmena, koostas
üliõpilaslauliku.
Töötanud: Tartu autobusside bensiinijaamas tankija 1934 – 1938,
Tallinnas ETK keemiatehase „Orto“ laborijuhataja 1939 – 1940,
Tõnismäe apteegi ja labori juhataja 1940 – 1941.
Suunati spetsialistina baltisakslastele kuuluva rohukaubandusfirma „Ephag“ riigistamiskomisjoni,
mistõttu kaotas Saksa okupatsiooni ajal töö ning firma omanike kaebuste tõttu ka võimaluse
avalikult tegutseda. Paos olles lävis ainult kirjandusringkondadega ning sai mõned luuletused
avaldada.
Tööd leidis taas apteekide peavalitsuse vaneminspektorina1944 – 46 ja TRÜ farmakoloogia-keemia
kateedri assistendina 1946 - 49.
Väitekirja aga ei lubatud poliitilistel motiividel (saksa ajal avaldatud nõukogude vastased
luuletused) kaitsta.
Tööl Tallinnas: artellis „Flora“, farmaatsiatehases jm. farmaatsia alal 1949 – 1967,
meditsiini teadusliku raamatukogu peabibliograaf 1967 – 1971,
ajakirja „ENSV Tervishoid“ toimetaja 1971 – 72.
Tegutsenud ühingu „Teadus“ Tallinna algorganisatsiooni esimehe ja juhatuse liikmena, lisaks ENSV
Farmatseutide Teadusliku Seltsi asutaja.
Suri Tallinnas, maetud Tartu Raadi kalmistule.
Kirjanduslikke katsetusi alustas algkoolis, kokku kirjutanud üle 700 luuletuse, peale selle veel 9
poeemi ja sonetipärja, neist on avaldatud siiski vaid väike osa.
Ilmunud luulekogud „Päikesesse! Kimp luulet 1930 – 1934“ (1934), „Tuhkapäev“ (1979),
„Varjukaetis“ (1983) ja „Viidipäev“ (1989).

Eduard Kook on tõlkinud luulet ja proosat peamiselt saksa ja vene keelest. Tema luules
domineerivad loodus ning tundeelu avaldused ja inimsuhted. Ainulaadne tsükkel eesti luules on
„Natura sanat“ („Tuhkapäev“) - kimbuke poetiseeritud farmakognoosiat.
CALENDULA OFFICINALIS
SAIALILL aialill
kollane kalendula
rahvaravim korüfee
terveks mind ja nooreks tee
Sina suudad sina võid
kõik talendid ise lõid
kasvatasid havihambad
kassiküüsed sikusarved
vähi vastu gripi vastu
Anna mu haavale piimamahla
Pane mu palgele päikesepaistet
Sõõruta sappi mu sõrmiksoolde
Ise mina ohkan oimetuna
ise mina magan toimetuna
armetuna armutaudis
Sina suudad sina võid
küütselill ja rõngasroos
hundihammas hanikõri
aita arsti ilmsiime
Luulekogust „Tuhkapäev“, 1979

