Трублаїні Мик ола Петрович
(справжнє прізвище Трублаєвський)
(19071941)
прозаїк, публіцист, журналіст

Народився 25 квітня 1907 року у селі Вільшанка на Поділлі (тепер
Крижопільський район Вінницької області). Батько його був лісорубом, а мати
вчителькою. У 1915 році Миколу віддали до Немирівської гімназії. Він добре вчився. У
роки громадянської війни хлопець рушив на фронт. По дорозі упав із поїзда і зламав
ногу.
Після одужання організував хатучитальню у селі Черепівка, керував місцевою
самодіяльністю. Працював у редакції газети «Червоний край».
1925 року М. Трублаїні за направленням їде вчитися на Всеукраїнські курси
журналістики до Харкова. Тоді ж майбутній письменник навчається на фізико
математичному факультеті Харківського інституту народної освіти. Згодом стає
кореспондентом газети «Вісті». У цей період розпочались життєві мандрівки Миколи
Петровича, наповнені відвагою, суворими та важкими випробовуваннями, які він
витримав з честю та гідністю.
Побував Трублаїні і на Херсонщині. Пригоди у його книзі „Шхуна Колумб”
відбуваються десь між Тендрою та Скадовськом.
Подорожі надихнули Миколу Петровича на творчість. Він почав писати книжки
для дітей. 1931 року вийшла у світ його перша книжка «До Арктики через тропіки». А
всього за ці десять років було надруковано більше 30 книжок.
Член спілки письменників з 1934 року.
Його творчість — це ціла епоха в літературі для дітей.
1934 року невгамовний письменник і друг дітей організовує при Харківському
Будинку піонерів Клуб юних дослідників Арктики. Члени Клубу налагодили зв’язок із
зимівниками полярних станцій. А наступного року вагон з вихованцями Клубу
подорожував за Полярне коло. Вагон мав назву «Криголам на колесах». У ньому було
все, що потрібно для дослідника Півночі — від компаса до штурманської рубки.
1936 року письменник організував Клуб юних дослідників підводних глибин.
Члени Клубу разом зі своїм капітаном М. П. Трублаїні подорожували до Криму і
Кавказу. У результаті цих подорожей народились повісті «Мандрівники» та «Шхуна
«Колумб».
Свій внесок письменник зробив і у жанр фантастики. Фантастичний роман
М. Трублаїні «Глибинний шлях» був надрукований уже після смерті письменника.
У червні 1941 року розпочалась війна з фашистами. 20 вересня письменник
пішов на фронт військовим кореспондентом. 3 жовтня він узяв участь у бою —
допомагав кулеметнику. Це був його перший і останній бій. Через кілька годин по тому
Миколу Петровича було смертельно поранено осколком від бомби  5 жовтня
письменник помер.
Похований Микола Петрович Трублаїні недалеко від міста Ровеньки Луганської
області.
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