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Abstrakt: 
 Nigeria stanowi najbardziej zaludniony kraj Afryki, posiada bogate złoża 
surowców, w tym ropy naftowej, rozległe terytorium i najsilniejszą armię wśród państw 
regionu. Targają nią jednak liczne konflikty wewnętrzne, co nie pozwala temu młodemu 
państwu wzrastać i budować przysługującej mu pozycji regionalnego mocarstwa. Celem 
artykułu jest wyjaśnienie nigeryjskiej mozaiki religijnej i etnicznej, oraz zawiłości w 
polityce wewnętrznej kraju. W szczególności uwzględniono, w oparciu o kontekst 
historyczny, aspiracje niepodległościowe poszczególnych narodów, oraz różnice religijne, 
które sprzyjają powstawaniu konfliktów wewnętrznych.  
  
Słowa kluczowe: Nigeria, wojna domowa, niepodległość, Joruba, Hausa, Ibo. 
 
 
Historia powstania państwa 

Najstarsze ślady osadnictwa na terytorium dzisiejszej Nigerii pochodzą 
ze starożytności. Znacznie przed pojawieniem się islamu i chrześcijaństwa 
rozwijały się tam liczne kultury i państwa. Wśród nich wyróżnić należy 
Królestwo Nri, Cesarstwo Beninu, Imperium Oyo oraz liczne państwa 
plemienne ludu Hausa, a także Imperium Songhai. Od początku ery nowożytnej 
dzisiejsze tereny Nigerii nazywane były Wybrzeżem Niewolniczym, i znajdowały 
się pod protektoratem portugalskim. Lagos zostało najechane przez 
Brytyjczyków w 1851 r. i anektowane. Brytyjczycy rozszerzyli protektorat nad 
państwami plemiennymi tego obszaru, ustanawiając kolonię w 1901 r., bez 
dokładnego wyznaczenia przebiegu jej granic (Touval 1999). Jak w całym 
Imperium Brytyjskim, na terenie kolonii Lagos wprowadzono zakaz handlu 
niewolnikami, a od 1884 roku w sąsiedniej kolonii o nazwie Wybrzeża Nigru, 
która później została do Nigerii włączona. Obie te kolonie zostały zatwierdzone 
na Konferencji Berlińskiej w 1884 r. (Pakenham 1991). Była to najważniejsza 
zmiana w gospodarce tego kraju, która wcześniej opierała się na handlu 
niewolnikami. W drugiej połowie XIX w. na terenie dzisiejszej Nigerii 
różnorodne surowce pozyskiwała Królewska Kompania Nigru, która 
eksplorowała kolejne obszary przesuwając się na północ aż do ziem francuskich, 
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włączając do protektoratu kolejne terytoria plemienne. Kompania zarządzała 
większością ziem Nigerii do 1900 r., gdy przeszły one na własność Korony 
Brytyjskiej i wtedy też połączono oba protektoraty (Lagos i Wybrzeże Nigru) w 
jeden Protektorat Nigerii. 

Zainteresowanie Korony Brytyjskiej ziemiami nigeryjskimi, mimo 
obecności tam Portugalczyków, wywołane było wielkimi dochodami płynącymi 
z handlu niewolnikami, jeszcze w XVIII wieku. Wtedy to Imperium Brytyjskie 
oraz inne europejskie mocarstwa budowały rozliczne forty nad Zatoką 
Gwinejską. Ze względu na wrogość tubylców nie doszło do utworzenia kolonii, 
takich jak w Ameryce. Wprowadzenie zakazu handlu niewolnikami osłabiło 
dochodowość faktorii handlowych założonych na wybrzeżu oraz spowodowało, 
że zaczęto sprowadzać do Afryki byłych niewolników, uwolnionych zarówno w 
Europie, jak i Ameryce. Przybywali oni wraz z europejskimi misjonarzami, by 
szerzyć chrześcijaństwo w Afryce. W ten sposób powstały takie państwa jak 
Sierra Leone, Liberia oraz Gabon. Wyzwoleni niewolnicy również przybyli na 
tereny dzisiejszej Nigerii pod koniec XVIII wieku, lecz tutaj ustanowienie przez 
nich kolonii nie powiodło się  powodu wrogiej postawy bardzo wpływowych 
handlarzy niewolnikami. Kiedy Parlament Zjednoczonego Królestwa w 1807 r. 
zabronił niewolnictwa, trwający nadal nielegalny handel był powodem 
interwencji floty brytyjskiej na Wybrzeżu Niewolniczym. W zwalczaniu 
procederu niewolnictwa dużą rolę odegrały także kościoły: katolicki, anglikański 
i pozostałe protestanckie, gdyż to one nagłaśniały w Europie problem i 
powodowały zainteresowanie rządów państw wsparciem misji w Afryce. Mimo 
nacisków na handlarzy niewolnikami przez flotę Wielkiej Brytanii w Zatoce 
Gwinejskiej, wiele państw plemiennych Nigerii kontynuowało proceder. Ze 
względu na jego ograniczenie, w celu poprawy sytuacji gospodarczej zaczęto 
również sprzedawać olej palmowy i inne produkty rolne oraz leśne. Czynnikiem 
powstrzymującym Europejczyków od interwencji w głębi lądu była nie tylko 
wrogość tubylców, ale także niesprzyjający klimat i choroby tropikalne, dlatego 
europejscy kupcy ograniczali się do korzystania ze stacji handlowych 
zlokalizowanych na wybrzeżu, a handel wewnątrz kraju pozostawał w rękach 
plemiennych kacyków. Dopiero w 1849 r., w czasach Johna Beecrofta, który 
został konsulem brytyjskim w koloniach portugalskich w zachodniej Afryce i 
miał do dyspozycji szwadron prewencyjny Brytyjskiej Marynarki Królewskiej w 
Zatoce Gwinejskiej, pojawiły się pierwsze pretensje terytorialne Wielkiej Brytanii 
do ziem leżących między koloniami Dahomej i Kamerun. Od tego wydarzenia 
zaczęła się eksploracja dorzecza Nigru przez brytyjskie wyprawy badawcze, a 
pierwszą z nich przeprowadził Szkot Mungo Park. Po aneksji Lagos, które stało 
się kolonią po zakończeniu wojen z państwami Jorubów1, dalsza ekspansja 

                                                 
1 Na pożytek niniejszego opracowania nazwy anglojęzyczne narodów Nigerii spolszczono 

wg nomenklatury PPWK z lat 90. 
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opierała się na działalności wcześniej wspomnianej Królewskiej Kompanii 
Nigru. W 1884 r., gdy powstał także drugi protektorat obejmujący Deltę Nigru, 
dzisiejsze wybrzeże Nigerii było już całkiem podległe Koronie Brytyjskiej. Wraz 
z ustanowieniem protektoratu, nad ziemiami, które często nawet nie były tknięte 
stopą białego człowieka, w końcówce XIX wieku rozpoczęła się seria kampanii 
wojskowych celem ekspansji na terytoriach państw plemiennych, do których 
korona brytyjska rościła sobie pretensje. Brytyjczycy rekrutowali żołnierzy 
wywodzących się głównie z narodu Hausa do walki z innymi narodami. Dzięki 
przewadze technologicznej, taktycznej, a także jedności politycznej, Brytyjczycy 
w zasadzie wygrywali każdą z batalii wojskowych. Zwalczano także placówki 
zagranicznych handlarzy i misjonarzy, by ustalić jednolite panowanie brytyjskie 
bez obcych wpływów na terytorium całej kolonii. Pierwszymi państwami i 
ziemiami podbitymi przez Brytyjczyków było Królestwo Ijebu i tereny plemion 
Jorubów. Upadło po nich również Imperium Beninu. Na początku XX wieku 
dalsze podboje objęły Konfederację Aro i plemienne terytoria Ibo. Kampania 
przeciwko kalifatowi Sokoto w północnej Nigerii trwała do 1906 r. i była 
najtrudniejszym etapem w całym podboju Nigerii. Priorytety władz brytyjskich, 
wymienione w nocie gubernatora Waltera Egertona z 1908r., były następujące: 

1. Spacyfikować cały kraj. 
2. Ustanowić stałe władze w nowo zdobytych dystryktach kraju. 
3. Rozwijać i poszerzać lokalne drogi, by lepiej eksploatować bogactwa 

kraju. 
4. Rozbudować infrastrukturę, by zabezpieczyć szlaki handlowe kraju, takie 

jak bazy wojskowe, forty, mosty. 
5. Oczyścić liczne rzeki w kraju, by nadawały się do żeglugi. 
6. Rozszerzać sieć kolejową (Carland 1985). 

Połączenie obu części Nigerii oraz anektowanie kolejnych terytoriów 
coraz dalej na północ przed I wojną światową doprowadziło do szeregu 
dyplomatycznych kryzysów z sąsiadami: Francją i Niemcami. Wiele odcinków 
granic między koloniami nie było dokładnie wyznaczonych. 
Kolonia Nigerii była protektoratem, zarządzanym przez zarówno Brytyjczyków, 
jak i urzędników rodzimych wyłanianych spośród tradycyjnych władców 
plemion. W ten sposób do dzisiaj zachowały się linie dynastyczne monarchów 
przedkolonialnych Nigerii, a gdy państwo uzyskiwało niepodległość, bardzo 
prawdopodobnym było, że będzie to monarchia. Kolonializm brytyjski w 
Nigerii był tworem sztucznym, zbudowanym wzdłuż rzeki Niger, lecz już w 
okresie międzywojennym nacjonalizm lokalny stał się  
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Ryc. 1. Nigeria w roku 1914.  

 
Źródło: „Southern and Northern Nigeria 1914”, John Bartholomew & co., Edinburgh 1914. 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Southern_and_Northern_Nigeria_c._1914.jpg (27 XI 2017)  

 
najważniejszym czynnikiem kształtującym sytuację polityczną. Wpływały na nią 
zarówno tradycyjne tożsamości narodowe, jak i upowszechniający się ruch 
panafrykański. Wspomniane nacjonalizmy nie miały nic wspólnego z 
tożsamością dzisiejszego Nigeryjczyka, która w tamtych czasach nie istniała. 
Celem aktywistów politycznych na początku nie była niepodległość czy 
samostanowienie narodu nigeryjskiego, bo takiego nie było, ale raczej 
zwiększanie udziału rodzimych władców i elit we władzy na poziomie 
samorządowym. Brytyjczycy zaś, chcąc utrzymać swoją władzę, często skłócali 
plemiona lub wykorzystywali animozje istniejące między nimi, wywołując wśród 
jednych poczucie uprzywilejowania (np. przez udostępnienie nowych 
technologii), a innych szykanując z powodu tradycyjnych wierzeń, co 
prowadziło z kolei do poczucia krzywdy. Na północy kraju w samorządach 
zachowali wpływy lokalni emirowie, i tam nacjonalistyczne sentymenty miały 
duży związek z religią. Nacjonaliści na południu byli bardziej kształtowani przez 
wartości europejskie i budowali raczej elity zwesternizowane. Byli także 
inspirowani przez wiele idei, zwłaszcza, że wiele studentów z tej części kraju 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Southern_and_Northern_Nigeria_c._1914.jpg
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wyjeżdżało do Wielkiej Brytanii na studia i łączyło się z innymi afrykańskimi 
studentami np. w stowarzyszeniach studenckich, gdzie rozwijał się patriotyzm 
ogólnoafrykański. Tam też kształtował się etos narodowy Jorubów i Ibo. 
Pomimo akceptacji pewnych idei europejskich i amerykańskich, nacjonaliści byli 
krytyczni wobec kolonializmu, który niszczył kultury ludów afrykańskich, 
dlatego chcieli samostanowienia dla swoich narodów. 

Polityczna opozycja wobec władzy kolonialnej miała także wymiar 
religijny. Niezależne chrześcijaństwo i rozmaite kościoły synkretyczne, które 
powstały pod koniec XIX wieku, odcinały się często od kościołów europejskich, 
gdyż zarówno katolicy, jak i anglikanie i inni protestanci nie godzili się na 
włączanie lokalnych zwyczajów i praktyk pogańskich, mimo, że niektóre z nich, 
jak np. tańce półnagich tancerek na uroczystościach, w misjach różnych 
denominacji chrześcijańskich mogły być akceptowane. Nie dawano jednak w 
większości przypadków zgody na magię, czary i inne obyczaje zupełnie 
przeciwne chrześcijaństwu, dlatego Nigeryjczycy z różnych narodów utworzyli 
niezależne kościoły w Nigerii, takie jak tzw. czarne denominacje, gdzie biali 
ludzie nie mieli wstępu. Tam też, na spotkaniach tychże kościołów, pastorzy 
mieli wolną drogę do wyrażania krytyki wobec władz kolonialnych.   

Wykształceni mieszkańcy Nigerii zaczęli tworzyć w latach dwudziestych 
w obrębie swoich plemion i narodów stowarzyszenia, w oparciu o powiązania 
rodzinne, etniczne i plemienne. Miały one duże znaczenie dla budowania 
tożsamości wśród osób, szczególnie tych, które migrowały za pracą do miast. W 
1922 r. została przyjęta konstytucja i doprowadziło to do zaistnienia partii 
politycznych narodów nigeryjskich. Był to też czas, gdy zaznaczyły się ponownie 
wrogie relacje między różnymi grupami narodów (Kiwerska 1985). W czasie II 
wojny światowej posunięciem o dużym znaczeniu dla jednoczenia narodów 
Nigerii było utworzenie przez Brytyjczyków wojsk nigeryjskich, w których 
służyły osoby reprezentujące wszystkie narody kolonii. Wraz ze wzrostem 
znaczenia idei demokratycznych przyczyniło się to do powstania tożsamości 
nigeryjskiej - obywatelskiej, głównie wśród lewicowych intelektualistów 
politycznych, wywodzących się przede wszystkim z małżeństw mieszanych 
międzyetnicznych, mieszkających w dużych miastach. Wojska nigeryjskie służyły 
w kampanii etiopskiej, oraz w Palestynie, Maroku, Sycylii i Birmie. System 
parlamentarny Nigerii, wprowadzony w latach pięćdziesiątych, doprowadził z 
jednej strony do wzrostu znaczenia dążeń niepodległościowych, ale także do 
uwolnienia związanych dotychczas konfliktów o podłożu etnicznym. Pod 
koniec lat 50., zamieszki między reprezentantami Jorubów oraz Ibo widoczne 
były nie tylko na ulicach, ale także w nepotyzmie, korupcji i dysponowaniu 
przywilejami, takimi jak stypendia zagraniczne, fundusze na rozwój lokalny, 
zezwolenia handlowe, kontrakty rządowe czy stanowiska w sektorze 
publicznym. Przygotowano zatem nową konstytucję dla kolonii, ale w 1960 r. na 
podstawie decyzji parlamentu brytyjskiego Nigeria otrzymała niepodległość i 
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suwerenność jako część dominium brytyjskiego. W imieniu królowej miał 
rządzić gubernator generalny. W lutym 1961 r., na podstawie plebiscytu 
przeprowadzonego na pograniczu Nigerii i Kamerunu, poprowadzono granicę 
między tymi dwoma krajami (Sobczyński 2015). W ten sposób ukształtowały się 
współczesne granice Nigerii. 

 
Tożsamość Nigeryjczyków 

Istnienie narodu nigeryjskiego głoszą dzisiaj uczeni wywodzący się ze 
środowisk elit  z okresu międzywojennego, kształtowanych w europejskich oraz 
amerykańskich szkołach, w otoczeniu intelektualistów owładniętych ideami 
panafrykanizmu, czy wręcz czarnego rasizmu. Duża część tych naukowców ma 
też przodków, którzy walczyli w czasie II wojny światowej u boku 
współobywateli i stąd czerpie natchnienie dla popierania idei istnienia narodu 
nigeryjskiego. Znaczenie tu ma też istnienie wielu małżeństw mieszanych, 
głównie w wielkich miastach, a także wspólne interesy polityczne mniejszych 
grup etnicznych przeciwko większym, które dominują w polityce nigeryjskiej. 
Pewien wpływ mają także współczesne koncepcje demokratyczne i 
socjalistyczne, które ideologię przedkładają nad wartości wynikające z 
tożsamości plemiennej i narodowej. 

Budowanie tożsamości narodowej nie jest prostym procesem i wymaga 
wielu wydarzeń o znaczeniu historycznym, odpowiednich uwarunkowań 
społecznych, zaangażowania wielu intelektualistów i mediów oraz pokoju. 
Niestety, żadnego z tych warunków Nigeria nie spełnia, więc coraz częściej do 
głosu dochodzą regionalizmy, partykularne głosy grup etnicznych, religijnych, a 
nawet organizacji przestępczych, chcących korzystać z dochodów z nielegalnych 
źródeł (Antoine 2018), co powoduje destabilizację i fikcyjność idei tożsamości 
narodowej Nigeryjczyków jako jednego narodu. Zauważyć można jednak wciąż, 
że wśród obywateli Nigerii istnieje żywa nadzieja na pokój wynikający ze 
współistnienia w jednym państwie. Niemniej jednak, jak pokazuje historia 
współczesna, nadzieje te są płonne i coraz więcej mówi się o destabilizacji 
mocarstwa regionalnego „na glinianych nogach” w wyniku konfliktów 
wewnętrznych. 

Jednym z nigeryjskich myślicieli, który zauważa ten problem, jest Ifeanyi 
Menkiti, uważający, że nie powinno się już dłużej utrzymywać integralności 
terytorialnej państw afrykańskich w granicach o kolonialnym pochodzeniu. 
Filozof ten dodaje, że pomyślna koegzystencja różnych ludów w ramach państw 
afrykańskich powinna być oparta, jak w XIX-wiecznej Europie, na idei państwa 
narodowego przede wszystkim z perspektywy zaistnienia w nim sprawiedliwości. 
Widzi on, że zachowanie granic i budowanie tożsamości międzyetnicznej jest 
pracą daremną, projektem, który nie może się udać, a budowanie 
kosmopolityzmu w celu kreowania tożsamości państwowej zabija tożsamość 
tych ludów i prowadzi je do zguby (Menkiti 2001). Menkiti zdaje sobie sprawę, 
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że wielu europejskich ekspertów troszczy się głównie o rozwój gospodarczy 
Afryki w celu efektywniejszej eksploatacji zasobów, a nie o to, by w różnych 
regionach Afryki żyło się pokojowo i bezpiecznie. Warto także zauważyć, że 
autor wymiennie stosuje pojęcia „naród” oraz „lud”, sugerując, że plemiona 
mają tam status taki jak narody w Europie. Nie wyróżnia on zatem przy tym 
odmiennych znaczeń słów: naród, lud, plemię czy grupa etniczna, uważając że 
plemiona są narodami (Menkiti 2002). Zdaniem Menkiti państwo nigeryjskie jest 
niesprawiedliwe, z olbrzymią ilością nadużyć władzy dotyczących sfery etnicznej 
i religijnej. Typowe w Nigerii jest ocenianie ludzi nie według efektu pracy czy 
umiejętności, lecz z perspektywy przynależności etnicznej i tego, czy ten lud 
uczestniczy we władzy. Podkreśla też ideologiczne pole walki w Nigerii między 
poszczególnymi narodami, które czerpią dumę ze swojego dziedzictwa i kultury 
z ludami, których dziedzictwo jest ignorowane przez posiadających w państwie 
pozycję dominującą. Społeczeństwo nigeryjskie nie stało się narodem 
państwowym, a przeciwnie – eksperyment polegający na próbie stworzenia 
modelu wielonarodowego społeczeństwa państwowego nie powiódł się. Poziom 
konfliktu między ludami zamieszkującymi Nigerię jest obecnie bardzo wysoki. 
Potwierdzają to liczne walki etniczne i wojny domowe. W wieloetnicznym 
państwie nigeryjskim nadal funkcjonują odmienne systemy wartości, co w 
konsekwencji powoduje wiele roszczeń i wizji państwowego porządku 
politycznego, stąd też istnieje rozdźwięk między interesami poszczególnych 
narodów a interesem państwa, co może powodować upadek, tak jak to miało 
miejsce w przypadku Somalii. 

Do budowania tożsamości narodowej potrzebny jest pokój, pozwalający 
na budowanie sprawiedliwości. Jak wskazuje Trzciński (2010), sprawiedliwość 
jest potrzebna, by skutecznie i efektywnie rozwijać stosunki międzynarodowe 
wewnątrz Nigerii. Poszczególne narody zamieszkujące na obszarach 
posiadających bogactwa naturalne, aby czerpać z nich dochody, potrzebują 
handlu, do którego to czynnikiem warunkującym jest stabilność polityczna i 
brak konfliktu. Nigeria obfituje w różnego rodzaju surowce, posiada żyzne 
ziemie uprawne, lasy równikowe obfitujące w cenne gatunki drewna. Na 
plantacjach, zorganizowanych głównie wzdłuż rzek i na wybrzeżu, uprawia się 
palmę olejową i inne rośliny, będące istotnym towarem eksportowym Nigerii 
oraz uprawy żywieniowe, mające zaspokoić potrzeby szybko rosnącej populacji. 
Także górnictwo jest rozwinięte w Nigerii. Posiada ona złoża barytów, które 
eksploatuje na pograniczu z Kamerunem oraz w dorzeczu Benue, a do tego 
złoża żelaza i metali ziem rzadkich w środkowej Nigerii. Na wyżynie Dżos 
eksploatuje się rudy cyny, a na przedgórzu Gór Adamawa eksploatowane są 
rudy cynku i ołowiu. Na wyżynie Joruba wydobywane jest złoto i znaczne ilości 
turmalinów. Złoto wydobywane jest też w północno-zachodniej części Nigerii – 
w dorzeczu Sokoto – oraz wiele różnych kamieni szlachetnych w środkowej 
części Nigerii i Górach Adamawa. Wydobywany jest również węgiel kamienny 
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na północ od Delty Nigru, natomiast najbardziej dochodowymi i najbardziej 
eksploatowanymi surowcami są ropa naftowa i gaz ziemny w Zagłębiu Delty 
Nigru, gdzie istnieje obecnie kilkaset odwiertów, należących w całości do 
zachodnich korporacji naftowych. 

Obfitość bogactw naturalnych Nigerii jest czynnikiem wzmagającym 
możliwość wystąpienia konfliktów co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
integralności państwa. O dystrybucji dochodów decydują najbogatsze elity, które 
zamykają się w zamkniętych osiedlach strzeżonych przez najemnych żołnierzy. 
Tworzy się oligarchiczna struktura społeczna, podobna do tej na Ukrainie. 
Gdzie taka struktura społeczna się pojawia, zauważyć można również szereg 
innych zmian społecznych (Klare 2002), np. wzrost przestępczości 
zorganizowanej, zagrożenia asymetryczne, wynikające z aktywizacji grup 
zbrojnych o podłożu etnicznym bądź religijnym, które czerpią zyski z kradzieży 
i plądrowania plantacji, kopalń i instalacji, dających Nigerii możliwość dochodu 
(Kopiński 2008). W Zatoce Gwinejskiej pojawiło się zjawisko piractwa, a w 
społeczeństwie powszechna jest proliferacja broni. Bieda i ubóstwo, wynikające 
z ograniczonego dostępu do zasobów, powoduje zwiększoną aktywność 
radykalnych ugrupowań etnicznych, politycznych i religijnych. Działalność 
międzynarodowych organizacji przestępczych, które istnieją dzięki niestabilnym 
formom państwa, również daje się uwidocznić w Nigerii. Występujące w 
społeczeństwie masowe migracje, zarówno etniczne jak i religijne, szczególnie 
widoczne na pograniczu chrześcijaństwa i islamu, są jednym z głównych 
problemów społecznych Nigerii. Zakłócenia i niestabilność powodują 
paraliżowanie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Istnienie grup 
zbrojnych, zarówno plemiennych, jak i kościelnych, warunkuje narzucanie 
wysokich stawek kontrybucji za ochronę tej działalności oraz zabezpieczanie 
transportów, co powoduje pogłębianie się pauperyzacji społeczeństwa. 
Kolejnym zagrożeniem jest wprowadzenie szariatu w północnych prowincjach 
Nigerii i zezwolenie tym samym na prześladowanie innowierców (Rdzanek 
2011).  

Powyższe czynniki warunkujące powstawanie tożsamości Nigeryjczyka, 
oraz czynniki determinujące odbudowę tożsamości regionalnej, etnicznej bądź 
religijnej, walczą ze sobą i widać wyraźnie, że przewaga jest po stronie idei 
niszczących pomysł na jednorodność i tworzenie tożsamości państwowej. W 
teorii znaną definicją narodu jest taka, w której narodem jest grupa ludzi 
mających wspólną historię, kulturę, wyznających te same wartości, ale przede 
wszystkim mówiących, myślących i tworzących w tym samym języku. 
Różnorodność językowa Nigerii jest wciąż – i raczej zawsze będzie – barierą, 
której nie da się przeskoczyć wbrew poglądom idealistów lansujących ideę 
narodu nigeryjskiego. Nawet jeśli bazują oni na doraźnych interesach 
gospodarczych, pięćdziesięcioletniej historii Nigerii jako niepodległego państwa, 
wspólnej historii walk z Brytyjczykami, idei panafrykanizmu i sprawiedliwości 
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społecznej, utworzenie narodu nigeryjskiego nie jest prawdopodobne. 
Filozofowie tacy, jak cytowany Menkiti, obnażają obłudę i utopijność kreowania 
tożsamości narodu nigeryjskiego kosztem wypieranych tożsamości narodowych. 
Przeciwnie, tożsamość etniczna z roku na rok narasta, powodując wzmocnienie 
podziałów między narodami Nigerii. Szczególnie widoczne są różnice interesów 
między północą a południem kraju, które wyznają różne religie. Obecnie istnieje 
w Nigerii wiele narodów, z których kilkanaście ma aspiracje niepodległościowe, 
a kilkadziesiąt dąży otwarcie do uzyskania autonomii (Trzciński 2013). 

 
Mozaika religijna Nigerii 

Społeczność nigeryjska podzielona jest na 3 główne odłamy religijne. 
Pominąwszy fakt, że wielu Nigeryjczyjków nie jest w ogóle wierzących i traktuje 
religię tylko jako tradycję przodków, to obecne są następujące 3 główne grupy 
religijne. Najliczniejszą, stanowiąca prawie 50% społeczeństwa, są muzułmanie 
żyjący w północnej Nigerii, zaś w południowej części kraju dominują 
chrześcijanie różnych denominacji, z katolikami i zielonoświątkowcami na czele. 
Zasięg islamu na północy kraju przedstawia rycina 2, na podstawie 
demokratycznego wprowadzenia w poszczególnych stanach prawa szariatu 
(Jaremczuk 2006). 

 
Ryc. 2. Stany Nigerii, w których wprowadzono szariat 

 
Źródło: http://geocurrents.info/wp-content/uploads/2011/05/Nigeria-Sharia-Map.jpg  (27 XI 
2017) 

http://geocurrents.info/wp-content/uploads/2011/05/Nigeria-Sharia-Map.jpg
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W południowej części kraju mamy do czynienia z dość dużą mozaiką 
wyznań chrześcijańskich, miejscami przeplatanych z synkretyzmem religijnym – 
chrześcijańsko-pogańskim. Są również obszary, gdzie zarówno religia 
muzułmańska, jak i chrześcijańska są wciąż zwalczane i wierzenia tradycyjne 
walczą o swoje przetrwanie. 

Ostatnie wydarzenia w Nigerii i trwająca tam wojna domowa 
doprowadziły do zaostrzenia rywalizacji pomiędzy wyznawcami tych trzech 
religii. W poszczególnych narodach zazwyczaj dominuje jedna religia, zaś narody 
wyznające tę samą religię zawierają częściej ze sobą sojusze polityczne. Wśród 
chrześcijan istniejące podziały denominacyjne powodują, że nie mogą się oni 
zjednoczyć przeciw zwiększającej się presji islamu i często te różne denominacje, 
reprezentowane przez różne ludy, walczą również ze sobą (Gergont 2008). 
Szczegółowe rozmieszczenie ludności wyznającej poszczególne religie 
przedstawia rycina 3.  

 
Ryc. 3. Dominujące religie w Nigerii 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie The Joshua Project i Ethnologue: 
https://joshuaproject.net/,  https://www.ethnologue.com/country/NG/languages (30 XI 
2017). 

https://joshuaproject.net/
https://www.ethnologue.com/country/NG/languages
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Zróżnicowanie etniczne 
Obecnie Nigeria ma 182 200 000 mieszkańców, podzielonych na 520 

nacji, z których niespełna 20 dąży do niepodległości, a prawie 80 żąda 
autonomii. Urzędowym językiem Nigerii jest angielski, który jest językiem 
komunikacji między plemionami oraz narodami i powoli wypiera języki narodów 
wymierających. Na tej podstawie można twierdzić, że powstaje w pewnym 
sensie naród nigeryjski, gdyż do takiej kategorii można zaliczyć osoby 
wywodzące się z Nigerii, ale posługujące się językiem angielskim jako 
pierwszym. Zna go około 60 milionów Nigeryjczyków, większość jednak używa 
go jako języka drugiego, obcego. Poniższe zestawienie opracowano na 
podstawie lektury publikacji naukowych, ale z braku wielu informacji, wiedzę 
zebraną uzupełniono o kwerendę doniesień publicystycznych i medialnych z 
krajowych i lokalnych mediów nigeryjskich. 

Dwoma największymi narodami Nigerii są Hausa i Joruba. Hausa żyją 
głównie w północno-zachodniej części kraju. Największym miastem i 
ośrodkiem kulturalnym, a także potencjalną stolicą ich przyszłego państwa jest 
Kano. Językiem Hausa posługuje się około 33,5 miliona mieszkańców Nigerii, 
znaczna ich liczba żyje również w Nigrze, Beninie i Arabii Saudyjskiej. Wielu z 
nich mieszka także w takich miastach, jak Lagos, Akra, Abidżan, Bandżul i 
Kotonu, a także w Afryce Północnej. Głównym źródłem utrzymania ludu 
Hausa jest handel oraz rolnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli 
bydła. Pradawną stolicą ludu Hausa jest miasto Daura w północnej Nigerii, przy 
granicy z Nigrem. Państwo ludu Hausa często określane jest jako Hausaland 
(ryc. 4). 

 
Ryc. 4: Flaga Hausalandu 

 

Źródło: Wikipedia. 

 
Pierwsze wzmianki o państwowości Hausa pochodzą z okresu około 

1000 lat przed naszą erą, kiedy rozwijała się na tym terenie kultura Nok, która 
zniknęła z nieznanych przyczyn około roku 300 n.e. Hausa zaczęli przyjmować 
islam w XI wieku i do dzisiaj jedynie niewielkie ich grupy nadal praktykują 
animizm. Przez wiele wieków naród ten był podzielony między liczne królestwa, 
z których z czasem, w drodze podboju, wyrosły dwa najpotężniejsze kalifaty: 
Sokoto i Kanem-Bornu współtworzony z narodem Kanurów. W ciągu historii 
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średniowiecznej i wczesnej nowożytnej istotne znaczenie miały takie państwa, 
jak Katsina i Sułtanat Kano, które przetrwały aż do ustanowienia brytyjskiego 
protektoratu. 

Drugim co do liczebności narodem Nigerii, liczącym 19 milionów, są 
Jorubowie (ang. Yoruba), zamieszkujący głównie w południowo-zachodniej 
części kraju. Ponieważ są bardzo często zmieszani z innymi ludami, obecnie 
używających języka Joruba może być nawet 40 milionów. Ponad 1 milion 
mieszka ich także w sąsiednim Beninie. Dążą oni do utworzenia kraju o nazwie 
Jorubaland (ryc. 5), który rości sobie prawo do części terenów Nigerii, 
południowego Beninu, a także kawałka Togo. W historii Jorubów duże 
znaczenie odgrywało istnienie niepodległego państwa o nazwie Ile-Ife w XVIII 
wieku. Na jego zgliszczach wyrosło Imperium Oyo, które było głównym 
mocarstwem w regionie do XIX w. Już wtedy Joruba, w odróżnieniu od 
sąsiednich nacji, przyjęli miejski styl życia, zamieszkując w miastach otoczonych 
murami i bardzo dobrze ufortyfikowanych. Stolicą tego państwa było miasto 
Oyo, które było największym miastem w Afryce Subsaharyjskiej. Do dziś miasta 
Nigerii w tym regionie należą do największych w Afryce. Głównym zajęciem 
ludu Joruba w okresie przedkolonialnym były polowania na niewolników oraz 
rzemiosło. Z czasem Imperium Oyo podzieliło się na wiele państw-miast, co 
ułatwiło w XIX wieku podbój kraju przez Brytyjczyków (Zajączkowski 2010). 
Jorubowie w większości są chrześcijanami, choć część z nich nadal wyznaje 
religię rodzimą. Jest także obecna mniejszość muzułmańska. Jorubowie są 
najbardziej religijnie zróżnicowaną grupą w Afryce, wielu reprezentantów tego 
narodu praktykuje zarówno religie chrześcijańskie różnych denominacji, a 
oprócz tego bierze udział w festiwalach pogańskich, traktując je raczej jako 
kulturalne wydarzenia, nie związane z religią. To właśnie wśród Jorubów 
pojawiło się wiele nowych wyznań synkretycznych i to właśnie tych 
synkretyków, po wyznawcach anglikanizmu, jest wśród nich najwięcej. Wśród 
pozostałych chrześcijan nieakceptujących zwyczajów pogańskich tradycyjnej 
religii jorubskiej, najwięcej jest metodystów, katolików i baptystów. Spory udział 
procentowy mają także zielonoświątkowcy i ewangelicy, a także kościoły lokalne. 

 
Ryc. 5: Flaga Jorubalandu 

 
Źródło: CRW Flags, www.crwflags.com (29 XI 2017).  

 

http://www.crwflags.com/
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Trzecim bardzo ważnym narodem dominującym w Nigerii jest lud Ibo. 
Według szacunków liczy on ponad 30 milionów osób, lecz wg danych 
spisowych jest ich tylko 18 milionów (ostatni spis miał miejsce w latach 90.). 
Pozostają jednak na trzecim miejscu pod względem liczebności, zamieszkując 
okolice ujścia Nigru. Pierwsza państwowość Ibo ma związek z istnieniem 
państwa Nri, które przetrwało do XIII wieku. Było to państwo teokratyczne, 
które ukształtowało religię Ibo, wyznawaną obecnie przez mniejszość. W 
czasach późniejszych Ibo byli podbijani przez sąsiadów lub podzieleni na małe 
państwa plemienne, dlatego bardzo wielu potomków tego ludu żyje w Ameryce, 
gdyż byli oni sprzedawani w niewolę. Dość duża diaspora żyje w Stanach 
Zjednoczonych, na Jamajce, Kubie oraz Trynidadzie i Tobago. W epoce 
kolonialnej odrodziła się w tym narodzie tożsamość i dążenia 
państwowotwórcze. Ibo przyjęli też jako pierwsi w tym okresie chrześcijaństwo 
– głównie rzymsko-katolickie – od Brytyjczyków i wzrósł także poziom 
skonfliktowania z innymi narodami Nigerii na tle starań o osiągnięcie jak 
największych wpływów na politykę państwa. Okres kolonialny wprowadził także 
u Ibo instytucje wodzów plemiennych, które nieznane były dotychczas, gdyż 
Ibo rządzeni byli przez kapłanów. Kolejnymi zmianami było wprowadzenie 
powszechnej edukacji, w której Ibo celowali w porównaniu z innymi narodami 
Nigerii i osiągali najlepsze wyniki. To sprawiło, że po uzyskaniu niepodległości 
Nigerii Ibo mieli bardzo wysoką świadomość narodową i po serii starć z 
muzułmanami z północy oraz zamachu stanu w Nigerii, Ibo ogłosili 
niepodległość i utworzyli niepodległą republikę Biafra w 1967 r. W rezultacie 
wybuchła wojna domowa, która trwała 3 lata i pochłonęła kilka milionów ofiar 
(Leśniewski 1996; Malendowski 2003). Od 2007 r. były prezydent Biafry wzywa 
naród do ponownej secesji ze względu na destabilizację Nigerii i to, że po wojnie 
Ibo stali się najbiedniejszą grupą etniczną w kraju (ryc. 6). 
 
Ryc. 6: Flaga Biafry 

 
Źródło: Wikipedia. 

 
Tradycje państwowe ma także lud Edo, który tworzył niegdyś Imperium 

Beninu. Ludność narodu Edo to niespełna 2 miliony. Żyją pomiędzy Ibo a 
Jorubami w południowej Nigerii, wyznają głównie chrześcijaństwo w kościele 
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anglikańskim, lecz również katolickim i zielonoświątkowym, żaden z nich nie 
jest dominujący (ryc. 7). 

 
Ryc. 7: Flaga Imperium Beninu (lewa) i flaga współczesna Edo (prawa) 

  
Źródło: Wikipedia i Edo Nation Satelite www.edonationsatelite.blogspot.com (29 XI 2017). 

 
Narodem, który ma aspiracje niepodległościowe, a jest dużo mniejszy od 

trzech głównych, jest niespełna 2-milionowy lud Izon, żyjący w zachodniej 
części delty Nigru. Jego przodkowie przybyli tam dopiero w XV wieku i jako 
jedni z pierwszych byli kolonizowani już przez Europejczyków – 
Portugalczyków już w XV wieku. Obecnie Izon  starają się poprzez działania 
polityczne zachować swoją wymierającą kulturę, będąc w większości 
zielonoświątkowcami. Dążenia niepodległościowe wykazuje także lud Efik z 
południowej Nigerii, żyjący na wybrzeżu, w okolicach miasta Kalabar. Obecnie 
jest ich około 2,5 miliona, żyją także w Kamerunie i przybyli na te tereny, na 
których dzisiaj mieszkają między XI a XV wiekiem. Zajmowali się handlem 
niewolnikami dla Europejczyków oraz produkcją oleju palmowego i innych 
produktów leśnych. Chrześcijaństwo przyjęli w XIX w., wyznają głównie 
denominację katolicką i dążą do utworzenia państwa Kalabar. Lud Ibibio, żyjący 
pomiędzy ludami Efik oraz Ibo, na gęsto zaludnionej nizinie leżącej między 
rzeką Niger a granicą z Kamerunem, liczy około 4,5 miliona osób i jest bardzo 
blisko spokrewniony z wcześniej wspomnianymi Efikami. Pojawiały się nawet 
pomysły o stworzeniu razem jednego państwa, gdyż w czasach 
przedkolonialnych budowali oni wspólnie Kalabar. Ibibiowie byli wojownikami 
zajmującymi się łapaniem niewolników i obecnie dążą do utworzenia 
Ibibiolandu. W okresie kolonialnym i postkolonialnym lud przeszedł na 
chrześcijaństwo. Początkowo dominującym kościołem byli metodyści, katolicy i 
prezbiterianie, w okresie późniejszym rozwijały się kościoły charyzmatyczne i 
apostolskie, ale mimo to katolicy są dominującym wyznaniem. Anangowie (ang. 
Anaang żyją w południowo-wschodniej Nigerii. Używają również wariantów 
flagi Biafry. Mają wciąż żywą tradycję klanową, w której każdy klan ma swojego 
wodza i dążą do utworzenia swojego państwa lub kraju wspólnego z ludem 
Ibibio, z którym to są blisko spokrewnieni. W przeszłości tworzyli już jedno 
państwo razem z Ibibio i Efikami – Kalabar. W tym czasie też przyjęli 
katolicyzm od Portugalczyków. W czasie epoki kolonialnej Anangowie walczyli 

http://www.edonationsatelite.blogspot.com/
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przeciwko Brytyjczykom. Zaraz po wojnie wzniecali też zamieszki, w których 
pacyfikowali stacje policji i wojska brytyjskiego, a w ramach represji Brytyjczycy 
zakazali praktyki religii rodzimej Anangów. Pozostała garstka pogan została 
przymusowo nawrócona na chrześcijaństwo anglikańskie, lecz w proteście, wielu 
z nich przeszło potem na katolicyzm, który wyznawała większość. Anangowie 
znani byli w historii jako bezlitośni i bardzo odważni wojownicy, oprócz 
struktury klanowej mieli kult wojowników i to właśnie ta grupa za pomocą noży, 
włóczni i strzał walczyła z Brytyjczykami nawet w latach 50. XX w. W czasie 
wojny biafrańskiej opowiedzieli się za niepodległością Biafry i przez to stali się 
ofiarami ludobójstwa. Od tamtej pory, w efekcie wojny i prześladowań 
Anangów niepodległość jest poważnym zagadnieniem politycznym i źródłem 
konfliktów w regionie. Lud Anang obecnie reprezentuje 1,4 miliona osób 
(Bartnicki 1996). 

Jednym z potężniejszych muzułmańskich narodów, lecz bardzo 
rozproszonym po Nigerii, liczącym około 12 milionów, są Fulbeje, używający 
języka Fulfulde. Oprócz Nigerii żyją także w Gwinei, Mali, Burkina Faso, 
Nigrze, Ghanie, Kamerunie i innych krajach Afryki. W Nigerii skupieni są u 
podnóży Gór Adamawa oraz w większych miastach i wraz z Fulbejami z 
sąsiedniego Kamerunu chcą utworzyć państwo Fula, lecz nie mogą się 
porozumieć z pozostałymi Fulbejami żyjącymi w rozproszeniu w północnej 
Nigerii. Utrudnia to nieco zadanie, gdyż oddzieleni są od nich przez terytoria 
innych narodów. Wielu Fulbejów wyemigrowało również do miast, co stawia 
pod znakiem zapytania sens tworzenia jednego państwa o zwartym terytorium. 

Kanurzy (ang. Kanuri) to kolejny dumny naród Nigerii o bogatej tradycji 
państwowej. Żyją na pograniczu Nigerii, Nigru, Czadu i Kamerunu, dookoła 
jeziora Czad, z czego większość właśnie w Nigerii. Tworzyli Imperium Kanem-
Bornu w późnym średniowieczu. Obecnie jest ich według różnych szacunków 
od 4,5 do 7 milionów. Dokładne rachunki nie są znane ze względu na to, że 
dawno nie był przeprowadzany żaden spis, a dodatkowo na obszarze 
zamieszkiwanym przez nich grasuje obecnie Boko Haram, które walczy o 
niepodległość tego kraju. Kanurzy zostali muzułmanami w XI wieku i szybko 
stali się centrum islamizacji okolic jeziora Czad (Stempień 2016). Stolicą 
Kanurów jest Maiduguri. Nacjonalistyczne ruchy pojawiły się wśród Kanurów 
bardzo wcześnie, bo już w latach 50. XX w. i już wtedy chcieli oni utworzyć 
państwo o nazwie Kenorwa. 

Następnym narodem dążącym do samostanowienia są Nupowie (ang. 
Nupe), którzy żyją na północ od ludu Joruba w pasie oddzielającym narody 
chrześcijańskie od muzułmańskich. W swojej historii Nupowie mieli swoje 
państwo już w XV wieku, mieli także okresy dobrobytu i handlu z Jorubami, ale 
także wojen z nimi. Przez długi czas byli podbici przez Jorubów oraz przez 
emirów Fulbejów, którzy w XVIII w. wielu Nupów zmusili do przyjęcia islamu, 
lecz nadal większość ludu utrzymało religie tradycyjne. Udało się to gdyż okres 
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rządów muzułmańskich był bardzo krótki, ponieważ zaraz po Fulbejach 
nadeszli Brytyjczycy. W swojej historii Nupowie rzadko mieli jedno państwo, 
zwykle byli podzieleni na kilka mniejszych. Obecnie jest ich około 3,5 miliona, 
niespełna połowa wyznaje islam, lecz głównie jako neofici, a sporo jest także 
chrześcijan. W tej chwili są podzieleni politycznie ze względu na wielu 
pretendentów do tronu, ich stolicą jest miasto Bida. Ze względu na podziały 
polityczne ich dążenia niepodległościowe są aktualnie zahamowane. 

Tiw (ang. Tiv) to kolejny naród Nigerii, mający aspiracje 
niepodległościowe. Naród ten liczy ok. 3,5 miliona ludzi, z czego ponad 2 żyje w 
Nigerii, a reszta – w Kamerunie. Żyją głównie w Górach Adamawa oraz w 
dolinie rzeki Benue. Tiwland został zajęty przez Brytyjczyków w 1906 r. ale opór 
trwał  na niektórych obszarach nawet do 1911 r. Obecnie trwają próby 
odtworzenia państwa, lecz ze względu na to, że lud Tiw ma duży udział we 
władzy państwowej i czerpie z tego dość duże korzyści, dążenia te nie mają 
dużej intensywności. Tiwi są głównie chrześcijańscy z niewielką domieszką 
wyznań synkretycznych. Głównymi denominacjami są zielonoświątkowcy i 
charyzmatycy. 

Lud Igala liczy około miliona mieszkańców, żyjący w dolinie Nigru, 
poniżej ujścia rzeki Benue. Stolicą Igala jest miasto Idah. Dążenia 
niepodległościowe tego ludu wystąpiły w 2012 r. w celu odtworzenia królestwa 
istniejącego jeszcze w czasach przedkolonialnych i którego linia dynastyczna do 
tej pory nie wygasła. Igalowie wyznają głównie katolicyzm.  

Beromowie to największy naród na płaskowyżu Dżos, liczący ponad 
milion osób. Wyznają oni religię synkretyczną wierząc w judeochrześcijańskiego 
boga Dagwi, lecz mając włączony w to szereg tradycji pogańskich, choć 
oficjalnie poddani są władzy papieża i kościoła katolickiego. Ludem dowodzi 
wódz, który w 2009 r. uzyskał legitymację do reprezentowania interesów ludu. 
Monarchia jest elekcyjna, król wybierany jest przez Radę Narodową. Aktualnie 
proces niepodległościowy był zahamowany, gdyż gubernatorem stanu został 
reprezentant tego ludu. Dążenia odżyły dopiero gdy został on obalony w 2015 r. 
Jako swojego symbolu używają loga lokalnej Partii Ludowo-Demokratycznej, 
reprezentującej ich interesy. 

Ebiranie, lud żyjący w środkowej Nigerii, mający około miliona ludności, 
zajmował niegdyś nieco większe terytorium i tworzył Ebiraland. Znane są w 
historii wojny z sąsiednimi narodami; toczyli wojny z Hausa i innymi w czasach 
prekolonialnych. Dzięki temu, że wytrwali, nie zostali konwertowani siłą na 
islam. Sprzymierzyli się z Brytyjczykami w walce z Nupami i Królestwem Ilorin. 
Dzięki tej współpracy Ebirowie cieszyli się dosyć dużą autonomią. Obecnie lud 
praktykuje wciąż religie tradycyjne, choć na drugim miejscu są muzułmanie i ich 
liczba rośnie. Głównym wierzeniem jest kult duchów i kult przodków zmarłych. 

Gbagijczycy (ang. Gbagyi, spolszczenie nazwy ziem: Gbagia) to lud 
blisko spokrewniony z Hausa i Fulbejami. Żyją w środkowej Nigerii, wyznają 
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oficjalnie głównie chrześcijaństwo katolickie, choć praktykują wciąż czary i kult 
zmarłych. Liczą niespełna milion osób. Mają swojego króla i dążą do 
niepodległości ze względu na naciski ludu Hausa z północy, który próbuje – 
razem z lokalnymi Fulbejami – wymuszać na nich emigracje i przejmować ich 
tereny. Obecnie dość duże znaczenie zamieszkanym przez ten lud ma 
działalność religijna, zarówno islamski dżihad powodujący wiele konfliktów o 
ziemię, jak i obecność misjonarzy – baptystów i ewangelików. Powoduje to 
zamieszanie i wiele konfliktów, zarówno z sąsiednimi narodami, jak i wewnątrz 
Gbagii. 

Dżukun (ang. Jukun) było dużym państwem, które istniało do ok. XVIII 
w. w dolinie górnego Benue. Była to monarchia, którą podbili Fulbeje tuż przed 
przybyciem Brytyjczyków. Aktualnie są bardzo mocno podzieleni, a ich kultura 
powoli zamiera. Nawracani na islam są siłą, mimo że przyjęli już chrześcijaństwo 
w denominacji luterańskiej. Obecnie jest ich niespełna milion. 

Są w Nigerii również narody, które mimo że mają ku temu 
predyspozycje i są większe od narodów wymienionych wyżej, to nie dało się 
znaleźć jeszcze żadnych przesłanek jakoby istniały w nich dążenia 
niepodległościowe, a są obecne jedynie te wymagające zwiększenia autonomii. 
Wśród nich jest lud Ciszynginów (ang.: Cishingini) zamieszkujący krainę wokół 
miasta Kontagora w dolinie Nigru w zachodniej Nigerii. Dużym obszarem jest 
ziemia Taroków w środkowej Nigerii, a we wschodniej Nigerii, przy granicy z 
Kamerunem, żyją ludy Margiów, Mumujów, Sambadaków (ang.: Marghi, 
Mumuye, Samba Daka), które w związku z aktywnością Boko Haram 
odtworzyły swoje państwa plemienne i w rzeczywistości rząd Nigerii przymyka 
na to oczy nie reagując, gdyż te nacje nie są zbyt liczne, by móc stanowić 
zagrożenie. Niemniej jednak daje to początek procesom państwotwórczym. W 
dolinie dolnego Nigru duże znaczenie mają narody Agatów, Idomów i Esan, 
dość duże około milionowe nacje, które domagają się autonomii. 

 
Zamiast podsumowania 

W każdym geograficznym opracowaniu, efektem syntezy wszystkich 
wniosków jest mapa. Przyglądając się usilnie utrzymywanej jedności państwowej, 
mimo burzliwych dziejów w historii najnowszej można dojść do spostrzeżenia, 
że Nigeria jest państwem, które może rozpaść się w ciągu kilku lub kilkunastu 
lat.  

Efektem tego może być restauracja tradycyjnych monarchii narodowych, 
choć część państw może przyjąć ustrój demokratyczny lub republikański, a 
nawet teokratyczny. Analizując obszary zamieszkiwania poszczególnych nacji i 
dominujących religii utworzono więc mapę przedstawiającą potencjalne terytoria 
narodowe ludów walczących o niepodległość lub autonomię w Nigerii (ryc. 8). 
Mimo tylu narodów pretendujących do posiadania własnego państwa, wciąż 
pozostały części Nigerii w środkowej części kraju i na pograniczu z 
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Kamerunem, które nie są przez nikogo, żadną opcję polityczną, uważane za 
swoją. Zazwyczaj są to obszary o dość sporej mozaice etnicznej i religijnej oraz 
skomplikowanych stosunkach społecznych. 

 
Ryc. 8. Potencjalne nigeryjskie terytoria narodowe po rozpadzie państwa 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Ethno-religious diversity in Nigeria  
 
Nigeria is the most populated country in Africa, with rich deposits of raw materials, 
including oil, vast territory and the strongest army among the countries of the region. 
Still, there are numerous internal conflicts, which does not allow this young state to 
grow and build its position of a regional power. The purpose of the article is to explain 
the Nigerian religious and ethnic mosaic, as well as the intricacies in the domestic 
politics of the country. In particular, the independence aspirations of individual nations 
and religious differences that foster internal conflicts have been taken into account, 
based on historical context.  
 
Key words: Nigeria, civil war, independence, Yoruba, Hausa, Igbo. 


