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WOLNOMULARSTWO AUSTRIACKIE
W LICZBACH

Pierwszy opublikowany w 2002 r. zeszyt „Blaue Blätter" (Jänner 2002,
Nummer 302, biuletynu Wielkiej Loży Austrii (Grosse Loge von Österreich
- GLvO) przynosi interesujące zestawienie liczebności oraz wieku braci należących do austriackiej obediencji regularnej. Z materiałów „Blaue Blätter"
dowiadujemy się, że w roku wolnomularskim 2000/2001 Wielkiej Loży Austrii podlegało 58 lóż, z których aż 37 pracuje w Wiedniu, a tylko 18 w innych krajach związkowych. Loże te liczą najczęściej od 40 do 55 członków;
łącznie w lożach wiedeńskich pracuje 1687 braci, zaś na prowincji 835, ale od
tej liczby trzeba odjąć osoby urlopowane (65 w Wiedniu i 13 na prowincji)
oraz wykreślone z obrazu czyli „uśpione" (20 w Wiedniu i 12 w krajach
związkowych) i wreszcie zmarłe w okresie statystycznym (odpowiednio: 21
i 11 zmarłych). Na miejsce urlopowanych, wykreślonych z obrazu z powodu
„uśpienia" lub „przejścia do Wiecznego Wschodu" - łącznie 106 osób w Wiedniu i 36 poza nim - inicjowano 83 braci w Wiedniu i 45 na prowincji, toteż
liczba aktywnych członków Wielkiej Loży Austrii zmniejszyła się nieco. Nadzieja, jak zawsze, w „poszukujących". Tych mieli Austriacy aż 89 w Wiedniu i 27 w krajach związkowych. Jak wynika z danych GlvO, krąg osób poszukujących drogi do loży nie zmniejsza się od wielu lat, to samo tyczy się
inicjacji. Ich liczba od trzydziestu lat przekracza sto osób przyjętych w ciągu roku.
Jeszcze więcej o perspektywach austriackiej obediencji, które na tle innych
krajów Zachodu wydają się tylko zadowalające, mówią dane na temat struktury wieku braci - w liczbie 2507. Najliczniejszą grupę (35,1%) tworzą osoby
w przedziale wieku 50-60 lat - 679. Drugą (19,6%) jest grupa w wieku 40-50 lat
- 491. Trzecia grupa (17,6%) to bracia w wieku 60-70 lat - 441 członków,
czwarta (15,2%) z 382 członkami to osoby w przedziale wiekowym 70-80 lat.
Młodych członków w wieku od 30 do 40 lat Wielka Loża liczy tylko 236
(9,4%), a najmłodszych w wieku od 20 do 30 lat zaledwie 18 (0,7%).
Z powyższych zestawień wynika, że wolnomularstwu w Austrii nie ubywa członków, i że ustabilizowało się ono na poziomie 2,5 tys. Niepokoić
może raczej struktura wieku: tylko 10,1% członków Wielkiej Loży Austrii
to osoby w wieku od 20 do 40 lat.
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