Z wikipedii
Dersu Uzała (ros. Дерсу Узала) (1849-1908), myśliwy z plemienia Nanajów
(Goldów), którego Władimir Arsienjew poznał w trakcie wojskowej wyprawy
kartograficznej do Krainy Ussuryjskiej (1902). Został przewodnikiem i przyjacielem
kapitana Arsienjewa, opisanym przez niego w swoich książkach.
Jak pisze Arsienjew, Dersu był pierwotnym myśliwym, który całe życie spędził w
tajdze. Jako przewodnik Dersu był niezrównany – potrafił ze śladów czytać jak z książki.
Wielokrotnie zadziwiał swymi niezwykłymi umiejętnościami uczestników wyprawy.
Fascynował też Arsienjewa swoją bezinteresowną troską o życie nieznajomych ludzi i
zwierząt oraz animistycznym poglądem na przyrodę, wedle którego każdy z bytów (np.
słońce, ogień, ptak) jest istotą myślącą, równą człowiekowi.


Дерсу Узала – książka, pierwotnie dwie książki: По Уссурийкому Краю (1921, Na
bezdrożach tajgi) oraz Дерсу Узала (1923)



Dersu Uzala – filmy: w reżyserii Agasi Babayana (1961) i bardziej znana adaptacja,
którą wyreżyserował Akira Kurosawa (1975), a w tytułowej roli zagrał Maksym
Munzuk



4142 Dersu-Uzala – nazwa planetoidy



Dersu – nazwa krateru na Marsie

Władimir Kławdijewicz Arsienjew (ros. Владимир Клавдиевич Арсеньев; ur. 29
sierpnia 1872, zm. 4 września 1930) – rosyjski oficer, etnograf, badacz Dalekiego Wschodu,
pisarz.
Uprawiał pisarstwo krajoznawcze, reportaże z podróży, szkice. Jego najsławniejsza
książka to Dersu Uzała (1923, pierwotnie dwie książki), barwna relacja z wypraw do Krainy
Ussuryjskiej odbytych w latach 1902-1908. W trakcie pierwszej z tych wypraw Arsienjew
poznał Dersu Uzałę, myśliwego z plemienia Nanajów (Goldów), który został jego
przewodnikiem po tajdze i bliskim przyjacielem.
Książkę ekranizowano dwukrotnie: Dersu Uzała (1961), wersja rosyjska w reżyserii
Agasi Babayana (Агаси Бабаян) i Dersu Uzała (1975), bardziej znana wersja japońskorosyjska, którą wyreżyserował Akira Kurosawa. Film dostał liczne nagrody na festiwalach
filmowych w ZSRR, USA (Oscar 1975) i innych krajach, a także znalazł się na
watykańskiej liście najlepszych filmów w historii kina jako "wartościowy".
W domu rodzinnym Arsienjewa we Władywostoku znajduje się muzeum. Imieniem
Арсеньев nazwano małe miasto w Kraju Nadmorskim, gdzie też mieści się muzeum.

