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КОРПУС ESLO ЯК ДЖЕРЕЛО СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДАНИХ

Розглядається специфіка створення, розвитку й експлуатації усного корпусу для фран-
цузької мови, який має назву «Les Enquêtes sociolinguistiques à Orléans» − ESLO. Вивчаються 
принципи збирання лінгвального матеріалу, критерії відбору інформантів, використання 
системи опитування, узагальнюється практичний досвід експлуатації корпусу. Основний 
зміст дослідження становить аналіз структурних і функціональних характеристик мовлен-
нєвого корпусу ESLO. На підставі аналізу робіт французьких науковців установлено, що він 
був зібраний у два етапи з інтервалом у сорок років, що призвело до появи двох діахронічно 
диференційованих частин – ESLO 1 і ESLO 2. Підкреслюється, що ESLO 1 є найважливішим 
свідченням про французьку мову 70-х рр., його формування відбувалось на зорі соціолінгвіс-
тики та розпочиналося як дидактичний проєкт. Зазначається, що таке соціолінгвістичне 
закріплення корпусних даних, зібраних у реальних ситуаціях комунікації, не тільки відкрило 
нове предметне поле їх вивчення, а й актуалізувало проблеми аналізу дискурсивності міської 
території, переплетення мовних і соціальних змін, мовної варіативності. Встановлено, що 
ESLO 2 створювався на методологічному й епістемологічному підґрунті цифрового повороту 
в галузі гуманітарних і соціальних наук і відображає сучасний стан розвитку французької 
мови. ESLO 1 і ESLO 2 дозволяють проаналізувати мову у синхронічному та діахронічному 
аспектах, дають можливість формувати власний субкорпус відповідно до обраних соціоло-
гічних параметрів. Гетерогенність мовних структур, подана на основі записів інформантів 
різної статі, віку, соціальних і професійних груп, робить корпус ESLO унікальним джерелом 
соціолінгвістичної інформації та інструментом наукових досліджень. Соціолінгвістичні опи-
тування в Орлеані, які набули корпусної форми, легітимізують розмовну французьку мову як 
таку в усій її різноманітності, тим самим надаючи їй статусу національного надбання.

Ключові слова: усний корпус, соціолінгвістика, соціологія, французька мова, розмовне 
мовлення, звукозапис.

Постановка проблеми. Корпусна лінгвіс-
тика – один із найбільш динамічних напрямів 
сучасного мовознавства. Попри те, що репре-
зентативні усні корпуси дають можливість про-
ведення масштабних і статистично достовірних 
досліджень, у когорті корпусних ресурсів перева-
жають текстові, а кількість усних баз, побудованих 
для різних мов, донині незначна. Інтерес до ство-
рення мовленнєвих корпусів був значною мірою 
ініційований розробками в галузі автоматичного 
розпізнавання мовлення [1; 4; 5; 25], проте їх екс-
плуатація сьогодні виникає у багатьох галузях. 
Незважаючи на вагомий доробок у дослідженні 
корпусних ресурсів, питання формування й екс-
плуатації корпусів для французької мови дотепер 
залишаються маловивченими. Серед розмаїття 
усних баз даних заслуговує на увагу корпус ESLO 
(фр. Les Enquêtes sociolinguistiques à Orléans).

Актуальність пропонованої розвідки визнача-
ється, по-перше, необхідністю заповнення лакун 
у вивченні дистинктивних характеристик мов-
леннєвого корпусу ESLO, по-друге, його безпере-

чною значимістю як джерела соціолінгвістичної 
інформації та інструменту наукових досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
гляд принципів збирання лінгвального матеріалу 
та критеріїв відбору інформантів у практиці ство-
рення корпусу ESLO.

В основу дослідження покладені методи 
дескриптивного та структурного аналізу, класифі-
кації та інтерпретації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Робота ґрунтується на теоретичній базі, зібраній 
шляхом систематизації положень праць укра-
їнських і зарубіжних дослідників. Так, аналіз 
засад створення усного корпусу ESLO прове-
дений на основі робіт французьких науковців 
(L. Аbouda, G. Bergounioux, О. Baude, С. Dumont 
та ін.). Окремо аналізувалися джерела щодо 
мовної варіативності, репрезентовані роботами 
J. Boutet, F. Gadet, C. Moïse. Розглядалися також 
дослідження Л. Крисіна, Б. Ларіна, C. Bauvois, 
Ph. Blanchet, T. Bulot, L.-J. Calvet. Дотичними 
є праці P. Bourdieu, C. L. Briggs. Серед останніх 



Том 32 (71) № 1 Ч. 1 2021252

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика

досліджень, релевантних для нашої розвідки, слід 
виділити роботи І. Eshkol, G. Cloiseau, C. Dugua, 
L. Kanaan-Caillol, N. Rendulić, що вивчають мов-
ний матеріал крізь призму соціолінгвістики. У цій 
статті ми спираємося також на розвідки укра-
їнських і зарубіжних науковців (В. Жуковська, 
В. Захаров, Н. Леміш, О. Крівнова), чиї теоре-
тичні положення ми використовували для аналізу 
структурних, функціональних характеристик мов-
леннєвого корпусу ESLO.

Виклад основного матеріалу. Корпус ESLO 
(Les Enquêtes sociolinguistiques à Orléans) займає 
унікальне місце серед французьких усних баз 
даних. Окрім досить великого обсягу (близько 
7 000 000 слововживань), який дозволяє скласти 
збалансований субкорпус, особливість ESLO 
полягає в самій його структурі: цей «резер-
вуар» даних був зібраний у два етапи з інтерва-
лом у 40 років, що призвело до появи двох діа-
хронічно розмежованих частин – завершеного 
корпусу ESLO 1, розроблення якого тривало 
у 1968–1974 рр., та відкритого ESLO 2, розпоча-
того у 2008 р., поповнення джерельної бази якого 
продовжується [9; 10; 13; 16; 27].

ESLO знаменує дві важливі віхи у розвитку 
французького мовознавства: ESLO 1 створювався 
на зорі соціолінгвістики, а ESLO 2 розвивався на 
методологічному й епістемологічному підґрунті 
цифрового повороту в галузі гуманітарних і соці-
альних наук [14].

У рамках соціолінгвістики дослідницькі під-
ходи до методології складання й експлуатації 
корпусів набувають іншого значення, оскільки 
остання, за П. Енкреве, «прагне <…> зафіксувати 
гетерогенний набір слів, який зможе сформувати 
мову спільноти» [Цит. за: 14, с. 2]. Саме у соці-
альному характері мови, у зв’язку між мовою 
та соціально кваліфікованою мовною спільнотою 
дослідники (У. Вайнрайх, У. Лабов) вбачають пер-
шоджерело та рушійну силу мовних змін. Отже, 
спостерігати за мовою потрібно саме в соціальній 
динаміці, а не в ілюзорному пошуку стабілізо-
ваної мови в межах гомогенної спільноти. Про-
понуючи теоретичні рамки, в яких чітко визна-
чена соціальна природа мови, соціолінгвістика 
центрується насаперед навколо питання даних, 
місце яких стає першорядним [18; 23]. Соціо-
лінгвістичні опитування в Орлеані, які набули 
корпусної форми, дають можливість оцінити 
рамки цього позиціонування на основі конкрет-
них наукових проєктів, серед яких: дослідження 
мови на лексико-семантичному, фонетико- 
фонологічному рівні (наприклад, аналіз фактів 

фонетичної реалізації слова омлет (фр. omelette) 
у типовому форматі діалогу), аналіз лінгвокогні-
тивного рівня мовної особистості у кулінарному 
дискурсі (див.: [8; 11; 17]). Зокрема, побудований 
субкорпус кулінарних рецептів (тривалістю 1 год 
40 хв) на основі 96 відповідей на питання анкети 
Comment est-ce qu’on fait une omelette? Pourriez-
vous m’expliquer comment on fait? Pouvez-vous 
me donner la recette de l’omelette? (Як приготу-
вати омлет? Чи не могли б ви пояснити, як його 
готують? Можете дати рецепт омлету?) Ці 
питання, зазначає О. Бод, стали своєрідним «вимі-
рювальним приладом», лінгвокультурологічним 
«експериментом», у якому представлені спільні 
когнітивні уявлення про кулінарний рецепт (опис 
серії послідовних операцій із певною кількістю 
інгредієнтів), конкретні лексичні одиниці, регу-
льовані форми спільного обміну та суб’єктивне 
вираження смаків і думок [12]. Появу у 2014 р. 
квантитативно і квалітативно збалансованого суб-
корпусу ESLO-MD (фр. ESLO Micro-Diachronie), 
який нараховує 1 млн слововживань (більше 
80 годин записів), можна вважати наступним ета-
пом розвитку корпусних досліджень ESLO: цей 
задокументований і анотований корпус, побудова-
ний для компаративного аналізу вживання le futur 
simple − le futur périphrastique, за твердженням 
укладачів, може слугувати базою даних для від-
стеження варіативності усного мовлення, мікроді-
ахронічної еволюції мовних явищ [11; 30].

Створення усного корпусу під назвою «Les 
Enquêtes sociolinguistiques à Orléans» (пізніше 
ESLO 1) в руслі соціолінгвістики передбачало 
спостереження за мовою в її повсякденному 
використанні, не відокремлюючи її від соціаль-
них ситуацій, у яких вона виробляється. Цей 
корпус є найважливішим свідченням про фран-
цузьку мову 70-х рр.: він нараховує приблизно 
4 500 000 слововживань, 470 записів загальною 
тривалістю понад 300 годин. Його створення 
розпочиналося як дидактичний проєкт: вмотиво-
вана прагненням створити аудіовізуальний метод 
викладання мови на основі «живих», автентичних 
документів, група британських учених, лінгвістів 
за освітою, залучених до викладання французької 
як іноземної, поставила за мету зібрати системно 
об’єднаний цілісний набір живих матеріалів на 
основі опитування, проведеного у середньоста-
тистичному французькому місті, позбавленому 
надмірно виражених мовних характеристик. Щоб 
виключити неконтрольовані змінні, потрібне було 
місто розміром з Орлеан, у якому можна було б 
відновити динаміку наявних мовних форм, із 
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визнаними та зафіксованими варіантами, що елі-
мінує гіпотезу про вибір Орлеана як міста, у якому 
стандартизована мова представлена невизначе-
ним регіональним різновидом [16]. Орлеан відпо-
відав також усім необхідним критеріям: місцез-
находженню, незначній діалекталізації й акценту, 
історичній традиції, розвитку регіону.

Визначення загальних мовних практик не на 
основі записів мовлення типових інформантів, 
а через неоднорідність мовних практик певної 
місцевості означало прийняття соціальних відмін-
ностей через наперед встановлені есенціалістські 
категорії (стать, вік, походження, соціально-про-
фесійну категорію). У певному сенсі такий під-
хід був частиною іншого бачення, іншого виміру 
соціолінгвістики, який ґрунтувався на врахуванні 
соціально зумовлених мовних відмінностей, на 
аналізі ідентифікованих фактів «мовної індивідуа-
лізації» (P. Bulot) мешканців міста. Це урахування 
різноманітності не виключало, однак, пошуку 
мови, якою користується конкретна мовна спіль-
нота: йшлося про те, щоб спостерігати та фіксу-
вати в певний час, у невеликому місті динаміку 
мовних практик його мешканців.

Спираючись на офіційні статистичні реєстри, 
група опитування отримала від Національного 
інституту статистики й економічних досліджень 
(фр. L’Institut national de la statistique et des études 
économiques – INSEE) координати шести сотень 
осіб, по 100 на кожну із шести соціально-про-
фесійних категорій відповідно до класифікації 
INSEE. Згодом співпраця із групою CSE П. Бурдьє 
призвела до її перегляду та проектування нової 
сітки – «шкали АМ» (названої на честь її автора 
Алекса Мулліно), що включала п’ять соціальних 
категорій і слугувала доповненням до попере-
дньої. У ній робиться спроба, поряд із загально-
прийнятими критеріями, врахувати потенційну 
географічну мобільність і культурні практики рес-
пондентів, співвіднести їхній культурний рівень 
(який, за теорією П. Бурдьє [21], розглядався 
у зв’язку з рівнем освіти, аналізом ієрархічних 
і статусних структур і сегрегації) із соціально-
професійними категоріями. Як наслідок, в усному 
опитуванні взяли участь 156 осіб (80 чоловіків 
і 76 жінок), розподілених на три вікові групи: 
18–30, 31–50, 51 і старші. Виключивши з числа 
респондентів дітей, представників іммігрант-
ських кіл і вихідців із села – щоб усунути діалек-
тну варіативність, – укладачі склали диверсифі-
ковану вибірку інформантів, мешканців Орлеану 
і його околиць, зіставляючи їх за віком, статтю, 
професійним середовищем і рівнем освіти. Ця 

вибірка не була соціологічно репрезентативною 
ані щодо населення міста загалом, ані щодо від-
носного розподілу соціально-професійних кате-
горій, однак для лінгвістичного дослідження вона 
забезпечує достатньо рівну кількість інформантів 
у кожній із категорій [16].

Усне опитування було розроблене на основі від-
критої, «соціолінгвістичної» та закритої анкети. 
Перша (відкрита) полягала в аналізі особистого 
досвіду респондента через використання різ-
них типів дискурсу. Як зазначають дослідники 
[16], окремі запитання були сформульовані таким 
чином, щоб спровокувати мовців на вживання кон-
кретної форми, конкретного типу дискурсу. Напр.: 
Quelqu’un frappe à la porte de cette pièce. Qu’est-ce 
que vous lui dites? (Хтось стукає у двері цієї кім-
нати. Що ви йому/їй скажете?). Друга, напів-
закрита, під назвою «соціолінгвістична анкета» 
містить добірку висловлювань респондентів про 
мовну та культурну норму, їхнє ставлення до пев-
ного виду мовленнєвої діяльності, напр.: Où parle-
t-on le mieux le français? Est-ce que vous trouvez que 
d’une façon générale, on parle de mieux en mieux ou de 
plus en plus mal ou est-ce que c’est sans changement 
?Qu’est-ce que vous pensez du franglais? Est-ce que 
d’après vous il y a des différences dans la façon de 
parler selon le milieu social? Est-ce que vous seriez 
favorable à une réforme de l’orthographe? (Де най-
краще говорять французькою? Загалом, на вашу 
думку, ми говоримо дедалі краще, дедалі гірше чи 
нічого не змінилося? Що ви думаєте про франгле? 
На вашу думку, чи існують відмінності у способі 
мовлення залежно від соціального середовища? 
Чи підтримали б ви реформу орфографії? Вплив 
соціологічних поглядів П. Бурдьє (див.: [21]) 
також зустрічається у третій анкеті, закритій, яка 
стосується цивільного стану, культурних звичок 
респондентів. Вона нараховувала 26 питань, вісім 
із яких стосувалися їхньої особистої ідентифіка-
ції: місця проживання, соціального походження, 
віку. Напр.: Depuis combien de temps habitez-vous 
Orléans ?, Qu’est-ce qui vous а amené à vivre à 
Orléans? Vous êtes à Orléans depuis toujours? (Як 
довго ви живете в Орлеані? Що змусило вас пере-
їхати жити в Орлеан? Ви завжди жили в Орле-
ані?); сім – навчання в освітніх закладах, включа-
ючи більш деталізовані питання щодо вивчення 
конкретних предметів, зокрема латини (напр.: 
Qu’est-ce qu’on devrait apprendre surtout aux enfants 
à l’école?, Dans quelles matières aimeriez-vous 
que vos enfants soient forts? Est-ce que d’une façon 
générale vous pensez qu’il soit utile que les enfants 
apprennent le latin à l’école? – Чого насамперед 
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слід навчати дітей у школі? У яких предметах ви б 
хотіли, щоб ваші діти були найбільш обізнані? Як 
ви вважаєте, чи корисно було б, якби діти вивчали 
латину в школі?), десять – ставлення респондентів 
до засобів масової інформації, питання стосовно 
політики та політичних подій (Напр.: Est-ce que 
vous avez un poste de radio? Ecoutez-vous la radio? 
Votre chaîne préférée? Quel genre d’émissions est-ce 
que vous choisissez? Est-ce que à votre avis la radio la 
télévision le cinéma ce sont des instruments de culture? 
Est-ce qu’il y a un parti politique qui représente vos 
opinions? Que pensez-vous des événements de mai 
68? – У вас є радіо? Ви слухаєте радіо? Який ваш 
улюблений канал? Які передачі ви обираєте? На 
вашу думку, чи є інструментами культури радіо, 
телебачення та кіно? Чи існує політична пар-
тія, яка представляє ваші погляди? Що ви дума-
єте про події травня 1968 р.?). Анкета включала 
також питання щодо роботи, відпочинку, освіти 
(напр.: Qu’est-ce que vous faites comme travail?, Et 
votre femme, est-ce qu’elle travaille aussi? Pourquoi 
(pas)?, Et vos enfants, que font-ils?/ métier?, est-ce 
que dans votre profession il y a beaucoup de femmes 
qui exercent?Qu’est-ce que vous faites de votre temps 
libre – soirées, week-end? Ким ви працюєте? А ваша 
дружина, вона теж працює? Чому (ні)? Чим займа-
ються ваші діти? / Яка у них професія? У вашому 
професійному середовищі багато жінок? Чим ви 
займаєтеся у вільний час – вечорами, у вихідні?).

Варто зазначити, що на рівні соціолінгвістич-
ної анкети, автором якої був соціолог Бернар Вер-
ньє, чітко простежується належність до концепції, 
розроблюваної в Центрі європейської соціології, 
очолюваному тоді П. Бурдьє: гіпотеза, покладена 
в її основу, базується на соціальній теорії передачі 
культури та мови [15; 16; 21]. Надання еквіва-
лентної ваги культурному й економічному капі-
талу, внесення в анкету питань щодо соціальної 
мобільності населення не тільки перемістило суто 
економічну соціологію у площину аналізу куль-
турних звичок респондентів, а й дало змогу визна-
чити їхню мовну компетентність, ставлення до 
мовних стандартів, отримати оціночні судження 
про мовленнєве виробництво. Крім того, питання 
були сформульовані таким чином, щоб встано-
вити відповідність між формою / формулюван-
ням і прагматикою, мовною грою і мовленнєвим 
актом, зв’язок між мовними формами та соціаль-
ними, культурними та ситуативними факторами 
комунікації.

Разом із проведеним соціологічним опитуван-
ням, яке становило ядро корпусу ESLO 1, були 
зібрані записи спонтанного мовлення у різних 

комунікативних ситуаціях: від ситуативних, неви-
мушених (неформальних телефонних розмов, 
записів із «прихованим мікрофоном» у магазинах, 
на вулиці, громадському транспорті) до форма-
лізованих (круглих столів, дискусій, публічних 
дебатів, зустрічей із науковцями, представниками 
муніципалітету, політичними діячами, профспіл-
ковими лідерами тощо).

Підтримання функціонування ESLO 1 і мож-
ливість повторного використання зібраних мате-
ріалів здійснювалися шляхом поширення кор-
пусу, збереження записів та анкет, каталогізації 
та індексації, транскрибування репрезентатив-
них уривків, які охоплювали усі категорії рес-
пондентів (за класифікацією INSEE та AM). 
У 1974 р. був опублікований описовий та аналі-
тичний каталог, у якому перераховувалися зву-
козаписи, надано їх короткий зміст, індексація 
питань, структура анкети, точна соціологічна 
категоризація інформантів та опис ситуації опи-
тування.

Застосування усних даних ESLO 1 для дидак-
тичних потреб було мінімальним: реалізовано 
лише два навчальні проєкти щодо викладання 
французької мови як іноземної [16]. Наукова 
експлуатація ESLO 1 французькими дослідни-
ками тривалий час теж майже відсутня [10; 14], 
що пов’язане насамперед із трудомісткістю опе-
рування даними: використання корпусу суттєво 
ускладнювалося через наявність лише друкова-
ного каталогу, рукописної документації, існу-
вання транскрипційних записів тільки для неве-
ликої частини усних даних, що спричинене, 
зокрема, відсутністю теоретичного підґрунтя, 
оскільки наукова діяльність щодо транскрибу-
вання, розроблення транскрипційних схем для 
розмовної французької почнеться з Клер Бланш-
Бенвеніст у 1980-х рр. Відсутність експлуатації 
ESLO 1 пояснюється й епістемологічними при-
чинами: символічне домінування писемної форми 
мови унеможливлювало рецепцію усної форми як 
об’єкта лінгвістичних досліджень, тож усне мов-
лення, не будучи легітимізованим у французькому 
мовознавстві, довго залишалося поза увагою нау-
ковців. До того ж французька лінгвістика, будучи 
побудованою на соссюрівській дихотомії, винесла 
«за рамки» опис варіативності загалом і усних 
форм зокрема [10].

У рамках проєкту ELILAP / ELICOP (ELILAP 
1980–83 рр., згодом ELICOP – 1993–2001 рр.) 
дослідники з університетів у Лувені й Амстердамі 
транскрибували частину корпусу ESLO, зробили 
частиномовну і синтаксичну розмітку, розробили 
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конкордансер. У 1993 р. науковці Центру антро-
пологічних і лінгвістичних досліджень в Орле-
ані провели оцифрування вихідних документів, 
включаючи аудіоматеріали на магнітній стрічці, 
транскрибували і зробили розмітку усього кор-
пусу [10; 13; 26].

Сьогодні первинні дані ESLO 1 (аудіокасети, 
документація щодо усіх видів записів) знахо-
дяться у службі звукових архівів Національної 
бібліотеки Франції (http://archivesetmanuscrits.bnf.
fr/ead.html?id=FRBNFEAD000095934), яка забез-
печує їх збереження, оцифрування, опис і доступ 
із локального сервера [18].

Розвиток інформаційних технологій, мобіліза-
ція інструментів, використання унікальних пер-
спектив цифрового поля і пов’язані з ним нові 
дослідницькі практики стимулювали розробку 
корпусу ESLO 2, розпочатого у 2008 р. у лабора-
торії LLL (фр. Laboratoire Ligérien de Linguistique) 
при університеті Орлеана. ESLO 2 демонструє 
розвиток джерельного наповнення, удоскона-
лення методології збору усних даних, що відо-
бразилося у корпусній архітектурі (детальніше 
див.: http://eslo.huma-num.fr/index.php/pagecorpus/
pagepresentationcorpus).

Нині доступ до звукозаписів, транскрипцій, 
метаданих корпусів ESLO надається на веб-сайті 
проєкту лінгвістичної лабораторії, розміщеному 
в мережі на платформі Huma-Num за адресою: 
http://eslo.huma-num.fr. Цей сайт також дає мож-
ливість ознайомитися з каталогами (за записами, 
інформантами та транскриптами), генерувати суб-
корпуси, завантажувати дані та метадані, читати 
синхронізовані зі звуком транскрипти (сегменто-
вані на просодично, синтаксично та семантично 
узгоджені одиниці, з одночасною наявністю трьох 
версій транскрипції – A, B і C ), вести пошук і від-
бір інформації, для чого створений відповідний 
інтерфейс, поданий на рис. 1.

Варто зазначити, що транскрипція корпусу 
ESLO − нульова транскрипція, яку розробники 
розглядають як першу анотацію, що супрово-
джує навігацію у звуковому сигналі, звучання 
якого відображає орфографічний запис. Тран-
скрипти синхронізовані зі звуком за допомогою 
програмного забезпечення Transcriber, що дозво-
ляє здійснювати сегментацію на декількох рівнях 
[28, c. 20] (рис. 2).

Ось приклад мовленнєвого фрагмента, поділе-
ного на сегменти [28, c. 23] (рис. 3).

Рис. 1. Скріншот сторінки пошуку у каталогах для корпусу ESLO

Рис. 2. Приклад сегментації за секціями, за інформантами та за сегментами
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Наведемо ще один ілюстративний приклад 
розподілу завдань залежно від версії транскрипції 
(A – необроблена версія, B – коректурна, С – пере-
вірена версія, яка є доступною для усіх користува-
чів) [28, с. 18] (рис. 4).

Попри те, що більшість документів і записів 
є у відкритому доступі, з усім корпусом можна озна-
йомитися тільки після підписання відповідної угоди.

Необхідність урахування сучасних соціо-
логічних теорій і нових соціальних реалій уне-
можливила застосування в ESLO 2 класифікації 
AM. Тому інформанти просто класифіковані за 
вісьмома соціально-професійними категоріями 
відповідно до нової номенклатури INSEE.

Корпуси ESLO 1 і ESLO 2 як один із найбільших 
резервуарів даних французького розмовного мов-
лення дозволяють проаналізувати мову у синхро-
нічному та діахронічному аспектах, надають мож-
ливість формувати власний підкорпус відповідно 
до обраних соціологічних параметрів (гендерних, 

вікових, професійних, освітніх). Водночас якісна 
звукова нерівноцінність деяких записів у ESLO 1  
і ESLO 2, яка проте вирішується завдяки їхній 
акустичній градації, може призвести до обмежень 
дослідницьких завдань, наприклад, фонетич-
них або орфоепічних, однак на рівні лексичних 
і граматичних запитів їх експлуатація виявляється 
досить продуктивною.

Соціолінгвістичне закріплення даних, зібра-
них у реальних ситуаціях комунікації, та обсяг 
розмовної французької мови не тільки відкрили 
нове предметне поле їх вивчення, а й актуалізу-
вали проблеми аналізу дискурсивності міської 
території, переплетення мовних і соціальних 
змін, мовної варіативності. Сьогодні, як і раніше, 
корпус ESLO слугує плідною базою досліджень 
у галузі лінгвістики, дидактики, соціології, істо-
рії, легітимізуючи розмовну французьку мову як 
таку в усій її різноманітності, тим самим надаючи 
їй статусу національного надбання.

Рис. 3. Приклад поділеного на сегменти мовленнєвого фрагмента

Рис. 4. Приклад розподілу завдань залежнос від версії транскрипції
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Strashko I. V. THE ESLO CORPUS AS A SOURCE OF SOCIOLINGUISTIC DATA
The paper describes the specifics, the development, and the use of the ESLO corpus. The principles of lingual 

material selection, the criteria for choosing the informants, the use of the polling system, and practical 
information about the corpus exploitation were analyzed as well. The main content of the research was 
the analysis of the structural and functional characteristics of the ESLO speech corpus. On the analysis 
of French scientists papers, it was found that the speech corpus was constituted in two stages with an interval 
of forty years, which resulted in the emergence of two diachronically differentiated parts – the ESLO 
1 and the ESLO 2. The ESLO 1 was created at the dawn of sociolinguistics, its constitution began as a didactic 
project. It is the most important evidence of the French language of the seventies. The creation of this corpus 
in the angle of sociolinguistics provided for language observation in its daily use, without separating it from 
the social situations in which it is produced. It is emphasized that such sociolinguistic anchorage of corpus data 
collected in real situations of communication has not only opened a new field for their study but also actualized 
the problems of discourse-analysis of urban territory, intertwining of linguistic and social changes, language 
variability. It was revealed that the ESLO 2 was created on the methodological and epistemological basis 
of the digital technologies use, and reflects the current state of the French language. The ESLO 1 and the ESLO 
2 make it possible to analyze language in synchronic and diachronic aspects, provide an opportunity to form 
a subcorpus accordingly to the selected sociological parameters. The heterogeneity of language structures, 
represented by oral speech recordings of the informants of different sexes, ages, social and professional groups, 
makes the corpus a unique source of sociolinguistic information and a tool of scientific research. It was noted 
that sociolinguistic surveys in Orleans, which have acquired a corpus form, legitimize the spoken French 
language as such in all its diversity, thereby giving it the status of a national treasure.

Key words: speech corpus, sociolinguistics, sociology, French language, conversational speech, recording.


