
American History 

From Pre-Columbian to the New Millennium 

The word history comes from the Greek word historía 

which means "to learn or know by inquiry." In the pieces 

that follow, we encourage you to probe, dispute, dig 

deeper — inquire. History is not static. It's fluid. It 

changes and grows and becomes richer and more 
complex when any individual interacts with it. 

Knowledge of history is empowering. An event is but the 

furthest ripple of an ever-expanding wave that may have 

started eddying outward hundreds of years ago. One who 

"sees" history is able to harness the power of that wave's 

entire journey. 

Finally, the best history has at its foundation a story. A 

printer challenges a King and so is laid the foundation of 

the first amendment; a New Jersey miner finds gold in 

California and sets off a torrent of movement westward; 

a woman going home from work does not relinquish her 
seat and a Civil Rights movement explodes. 

These stories all help to ask the question, "What is an 
American?" You'll help to answer that question. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ushistory.org/us/7c.asp
http://www.ushistory.org/us/7c.asp
http://www.ushistory.org/us/29e.asp
http://www.ushistory.org/us/54b.asp


Amerikai történelem 

A pre-columbiai időktől az új milleniumig  

A történelem szó a görög historía szóból származik, 

amely azt jelenti, hogy „tanulni vagy megismerni 

kérdezősködés által." A továbbiakban arra bátorítunk 

téged, hogy kutass, vitatkozz, áss mélyebbre — 

kérdezősködj. A történelem nem kőbe vésett. A 

történelem változó. Változik és növekedik és gazdagabbá 

és összetettebbé válik mindahányszor, amikor valaki 
kölcsönhatásba kerül vele. 

A történelem ismerete erőt adó. Egy esemény semmi 

más, mint a legtávolabbi fodra egy öröké növekvő 

hullámnak, amely többszáz évvel ezelőtt kezdett 

örvényleni. Az aki "érti" a történelmet, az képes arra,  
hogy a hullám teljes útjának erejét összegyűjtse.  

Végülis, a legjobb történelemnek a megalapozója egy 

történet. Egy nyomdász kihív egy királyt és ilyen módon 

lefekteti az alapját az első jogi kiegészítésnek; egy New 

Jersey-i bányász aranyat talál Kaliforniában, és tömeges 

várdorlás kezdődik nyugatra; egy asszony munkából 

igyekezve haza nem adja át az ülését, és polgári jogi 
mozgalom robban ki.  

Mindezek a történetek segítenek feletenni a kérdést – „Mi 

is valójában egy amerikai?”. Segíteni fogsz a kérdés 
megválaszolásában. 

 


