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NJË JETË E GJATË AFËR NJË SHEKULL NË SHËRBIM                                              
TË IDEALIT KOMBËTAR 

 

I nderuari kryetar i ASHAK-ut, Z.Hivzi Islami, 

E nderuara znj. Drita, e bija e prof. Markut, 

Të nderuar anëtarë të Akademisë, të afërm, miq, kolegë e shokë të 
Akademik Mark Krasniqit,  

 

Lajmi i hidhur në mëngjesin e 28 gushtit, për shuarjen e Akademik Mark 
Krasniqit u përhap me shpejtësi në Kosovë dhe gjithandej ku jetojnë 
shqiptarët. Padyshim se ky emër simbolizon kolosin e mendimit 
shkencor në fushën e gjeografisë, etnografisë, historisë, letërsisë, 
politikës dhe përgjithësisht të kulturës e të mendimit krijues të 
albanologjisë edhe në përmasa ndërkombëtare.  

Sot bota shqiptare ndihet më e varfër për humbjen e një intelektuali të 
kalibrit të veçantë që kurdoherë me virtytet e tij njerëzore, me karakterin 
e tij të fortë, me guximin intelektual dhe urtinë e tij karakteristike, 
pavarësisht rrethanave dhe kohëve me fortuna mbi këto troje, diti të 
artikulojë e të prezantojë me dinjitet vlerat e njëmendta para opinionit 
tonë e të huaj. 



Të vetëdijshëm për këtë humbje të madhe të njërit ndër themeluesit e 
kësaj Akademie, kolegët dhe i gjithë personeli i këtij institucioni, 
familja, studentët dhe miqtë e shumtë në Kosovë dhe në të gjitha viset 
shqiptare, sot e ndjejnë një dhembje e pikëllim të thellë, në zemër e në 
shpirt, për shuarjen e kësaj figure emblematike, që me mesazhet e veprës 
së tij jetësore, si pedagog e edukator i shquar i shumë brezave të rinisë 
kosovare, do të mbetet në kujtesën tonë kombëtare simbol i së mirës, 
përparimit shoqëror, frymëzues i krenarisë e lirisë kombëtare.   

Akademik Mark Krasniqi u lind në fshatin Shëngjon (Gllaviçicë) afër 
Pejës më 19 tetor 1920. Shkollën fillore e kreu në fshatin e lindjes, kurse 
më 1941 gjimnazin në Prizren. Prej vitit 1941-1943, studioi letërsinë në 
njërin nga universitetet më të njohura në Padova të Italisë. Nga viti 1946 
– 1950 ka studiuar gjeografinë dhe etnografinë në Universitetin e 
Beogradit. Gjatë viteve 1945-1946 ka punuar gazetar e redaktor i gazetës 
“Rilindja”në Prizren, i cili bashkë me Esat Mekulin e Omer Cerkezin 
janë themeluesit e gazetës së parë në gjuhën shqipe në Kosovë. Ndërsa 
prej vitit 1947-1949 ka punuar në Radio Beograd, redaksia e emisioneve 
në gjuhën shqipe, gazetar e redaktor, ku dha një kontribut të vlefshëm në 
afirmimin e kulturës e të qenies shqiptare në suazat jugosllave në vitet e 
Pasluftës së Dytë Botërore.  

Profesor Marku pas diplomimit në Universitetin e Beogradit, në vitin 
1950, si student i dalluar u pranua dhe punoi deri në vitin 1961 në 
Akademinë Serbe të Shkencave në Beograd, fillimisht asistent e pastaj 
bashkëpunëtor shkencor. Në vitin 1960 mbrojti me sukses temën e 
doktoratës “Ndryshimet bashkëkohore gjeografike-shoqërore në Kosovë 
e Dukagjin” para një komisioni eminent në Universitetin e Lubjanës.  

Në vitin 1961 u kthye në Kosovë për t’iu përveshur punës rreth 
konsolidimit dhe avansimit të mësimit në Fakultetin Juridik-Ekonomik 
në Prishtinë, ku punoi me përkushtim deri në vitin 1981, kur pushteti 



antishqiptar e përjashtoi nga procesi mësimor me motivacion si 
“nacionalist e irredentist, i rrezikshëm për edukimin e studentëve”.  
Gjatë kësaj periudhe njëzetvjeçare, profesor Marku disa herë ishte 
prodekan dhe dekan i këtij fakulteti. Nga themelimi i ASHAK-ut ishte 
anëtar i rregullt i Akademisë, ku kreu detyrën e nënkryetarit e të 
kryetarit të saj. Në vitin 1970 u zgjodh kryetar i parë i Shoqatës të 
Shkrimtarëve të Kosovës. Nga viti 1993 e deri më 2009 ishte kryetar i 
Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës dhe deputet në disa 
legjislatura në Parlamentin e Republikës së Kosovës. 

Profesor Mark Krasniqi nga viti 1963 kur botoi librin e parë shkencor e 
deri më sot, ka botuar 44 libra shkencorë, letrarë, publicistikë, tekste 
shkollore, romane e përmbledhje poezish të përkthyera nga serbo-
kroatishtja, sllovenishtja dhe maqedonishtja në gjuhën shqipe.  Siç shihet 
vetëm nga këto të dhëna përmbledhëse akademik Krasniqi gjithë jetën e 
tij ia kushtoi çështjes së Kosovës dhe asaj shqiptare në përgjithësi duke e 
afirmuar atë me argumente të qëndrueshme shkencore si brenda ashtu 
edhe në suaza të shkencës e të diplomacisë ndërkombëtare.  

Duhet veçuar disa nga titujt shkencorë të profesor Markut si: 
Ndryshimet bashkëkohore gjeografike-shoqërore në Kosovë e Dugagjin 
(1963); Gjurmë e gjurmime – Studime etnografike (1979); Lugu i 
Baranit – Monografi etnografike (1985); Rugova - Monografi 
etnografike (1987); Aspekte mitologjike – besime e besëtytni (1997); 
Nga gurra e traditës – Studime etnografike (1999); Rrënjët tona etnike 
(2001) e deri te Kujtime e Përjetime (2012) dhe vepra e fundit që e gëzoi 
pamasë profesorin – Porosia ime për shqiptarët – Mos hiqni dorë kurrë 
nga Bashkimi Kombëtar (2015). Këto vepra shkencore të këtij autori të 
shquar mund të konsiderohen testament kulturor që ai ua lë në shërbim 
brezave si vizion i së ardhmes. Profesor Krasniqit në vitet 90-ta të 
shekullit 20 e gjejmë në shumë nisma e misione që kishin për qëllim 



organizimin më të mirë të popullit të Kosovës për të luftuar shtypjen dhe 
represionin e pushtetit të Millosheviqit. Ai ishte në mesin e veprimtarëve 
të shquar profesor Anton Qeta dhe Zekerja Cana me Aksionin e pajtimit 
të gjaqeve në Kosovë dhe në shumë aktivitete të tjera. Mbi të gjitha ai 
ishte iniciator i vendosjes së Monumentit të Skënderbeut në qendër të 
Prishtinës, të cilin me krenari e quante vepra e pashkruar më e dashur e 
tij që jep mesazhet e luftës dhe të rezistencës heroike të popullit shqiptar.  

Akademik Mark Krasniqi me punën e tij madhore mori shumë 
mirënjohje e shpërblime midis të cilave ai i veçonte: Dekoratën e Artë të 
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit nga Presidenti historik Ibrahim Rugova 
(2003) dhe Dekoratën Nderi i Kombit (2014) nga Presidenti i Shqipërisë, 
Z. Bujar Nishani.  

Zonja dhe Zotërinj,   

Sot ASHAK, me këtë komemoracion rasti në shenjë nderimi për emrin 
dhe veprën e njërit ndër themeluesit dhe ish-kryetarin e çmuar të saj – 
akademik Mark Krasniqi, shpreh dhimbjen e thellë, falënderimin e 
mirënjohjen e sinqertë për thesarin e vlerave të çmuara të trashëgimisë 
së përjetshme që na la.  

Lavdi emrit dhe veprës së akademik Mark Krasniqi. 

   

 

  


