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Positsionaalsus keeles

Projektsioon 

anno 2004

I  Probleemipüstitus. On  vaieldamatu,  et  keele  otstarve  seisneb 

kommunikatsioonis:  informatsioonivahetuses  subjektide  vahel.  Ent  kui  järele 

mõelda,  siis  tuleb  lisada  –  “esmajoones” –  sest  keelest  on  saanud  täpse 
mõtlemise lahutamatu instrument. Keele otstarbesse kuulub samuti enesekõne, 

milles  subjekt  peegeldab  keele  varal  enda  seisundeid,  esitades  valikuid, 

sõnastades nende taga olevaid  hüvesid  ja  põhjendades,  miks  valitakse mitte 

niivõrd halva ja hea vahel kuivõrd kahe hea vahel, kuna neid samaaegselt ei saa 

omada.  Hamleti  monoloog  on  Lääne  tsivilisatsioonis  enesekõne  mudel,  kus 

subjekt  on  nii  tegevuse  läbiviija  –  kõneleja  -  kui  ka  tunnistaja,  kes  kallutab 

tegutseja loomupäraselt enesehuvilist otsustust. Selline keeleline olemisviis on 

paratamatus vahekorras südametunnistuse kui kõrvalvaataja silmaga1,  kuna ei 

saa  näha  end  kõrvaltvaataja  perspektiivist  ilma  seda  keeleliselt 

positsioneerimata. 

Lähtuvalt  ajastule  iseloomulikest  ülesannetest  on  ajaloos  keelt  kui 

süsteemi püütud vormida. Kuna keel väljendab mõtet või on sellest osa, kehtib 

ka vastupidine, et  keele valitsemise ja juhtimise teel  saab suunata mõtlemist. 

Kuigi  grammatika  kui  distsipliini  lõid  stoikud,  pärineb  tarvidus  keelt 

süstematiseerida  varasemast  kreeka  linnriikide  retoorilisest  kultuurist,  kus 

sõnadetegemise  oskusel  oli  poliitikas  keskne  roll.  Vaatamata  grammatika 

loomisele tähendusprobleemid ei kadunud. Keel eksitas endiselt. 

20.sajandi  alguses  võtsid  neopositivistid  ja  analüütilised  filosoofid  ette 

ilmselt viimaseks jääva ürituse luua semantiliselt täpset ja täiuslikku formaalset 

1 Eesti keeles on tabav väljend “südametunnistuse hääl”
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keelt.  Nii  neis  esimestes  kui  viimastes  katsetes  oli  keskne  probleem 

propositsioonide verifitseerimises. 

Tõe-semantika  oli  ja  on  filosoofia  kinnisidee.  Paraku  tehakse  keelega 

muudki  kui  kirjeldatakse  või  väidetakse  tõsiasju.  Tõesus-kesksus  tõi  kaasa 

diskursuste  raskuspunktide  asetumise  intellekti  valdkonda.  Ent  intellekt  ilma 

tahteta on vaid passiivne meelte-, printsiibi ja enesetaju võimega kalkuleerida, 

tuletada, järeldada jne. Selline lähenemine ei  ole vastavuses sellega, kes me 

oleme  ja  kuidas  me  tegutseme.  Kui  me  ka   küsime,  miks  me  oleme  siin 

(maailmas) või veel enam metafüüsiliselt - Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt  

que rien?- lepime me enda olemasolemise, maailma heidetuse tõigaga ja elame, 

seega  tegutseme,  nende  asjade  nimel,  mis  vallandavad  meis  meeldivaid 

emotsioone ja samas väldime valu, kurbust jmt. Keha varal on inimene teatud 

paratamatutes  suhetes  ümbritseva  korporaalse  keskkonnaga.  Ometi  pole  see 

ruum ja selles esinevad olukorrad vääramatult  deterministlikud, me tajume, et 

valikuvabadus  on  võimalik.  Seda  spontaanset  suhet  keskkonnaga  reguleerib 

tahe elik vaba otsustus (liberum arbitrium). Ta tabab end alati kuskil asumas ja 

enamasti taotleb ta oma olukorra parendamist, positsiooni muutmist. 

II  Tahe versus intellekt.  Hõivatus tõesemantikast on viinud intellekti  ja keele 

samastamisele. Aga kas saab mõtlemist samastada ainult intellektiga? Kas ka 

tahta pole sama, mis mõelda? 

Descartes kirjutab Filosoofia printsiibi 32.paragrahvis:  “Tõesti, kõik mõtlemise 

moodused, mida me endas kogeme võivad olla tagasiviidavad kahele peamisele:  

millest  üks  on  taju  (perceptio)  või  intellekti  toiming,  teine  tahe,  või  tahte 

toimingud.  Sest  aistida  kujutleda  ja  puhtalt  mõelda  pole  muud  kui  erinevad  

tajumise moodused: kuid ihata, hoiduda, kinnitada, eitada, kahelda on tahte 

erinevad moodused.”

Seega hulga M (mõtlemine) looksulgudesse kuuluvad nii tahte kui intellekti 

operatsioonid. Otsustus on täielikult tahte valdkond. Ometi otsustamiseta ei tehta 

midagi.  Otsustamise  alus  võib  olla  intellektis,  ent  miks  arvatakse üks  asi  või 

tegevus enda jaoks soodsaks ja teine ebasoodsaks – selle valiku teeb alati tahe. 
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Kuna  ka  kõnelemine  ja  lausemoodustamine  on  otsustus,  siis  saadab  tahe 

keelemoodustamist kõikidel etappidel.

 Niisiis suurest hulgast võimalikest keele kui nähtuse tahkudest on seni 

pühendutud eelkõige tähendusele ja osutusele. Vähem mõttele ja otstarbele (ehk 

kasutusele).  Kuigi  otstarve  implitseerib  tahet,  sest  tarvidus  valitakse 

kaasteadmisega selle soodsusest subjektile, pole tahet kui lähtepunkti aluseks 

võetud keelekasutuste analüüsimisel. Ometi iga keelekasutus on konkreetne – 

konkreetsete subjektide kasutus vastavas olukorras. Tõe-semantika ei kao ega 

lahustu sellise lähtepunti puhul nagu muudki edukad analüüsisüsteemid. Sellise 

lähtepunkti  varal  ja  sellest  lähtuva  positsionaalsuse  analüüsi  varal  satutakse 

enda olemisele lähemale kui muudmoodi. Seetõttu muutub võimalikuks piirjoone 

tõmbamine huvitatud subjekti ja subjekti-poolse reeglitarvituse vahel. 

Seega reeglid ja tõsiasjad jäävad veelgi kiretumalt sinna, kus nad asuvad, 

kuna subjektivalikud eraldatakse reeglistikust. Subjekt saab valida reegleid, neid 

täita, ent ta ei saa ennast reeglitega asendada, kuna kui igaüks võib neid igal 

hetkel  muuta,  siis  pole  võimalik  määrata  reegli  täitmata  jätmist.  Nullhulk  on 

mõttetu hulk. Igal juhul pole vajalik eeldada, et peale üksiku subjekti, kes endale 

sellist  privaatsust  lubab,  omaks  sellised  keelelised  ettvõtmised  teistegi  jaoks 

mingit olulist tähendust.

III  Keeletegu. Mõnikord küsitakse poliitiliste debattide puhul, milline on kellegi 

positsioon teatud  küsimuses.  Antav  vastus  on  osa  tegevusest  või  vähemalt 

implitseerib tegevusplaani. Seega taolise “positsionaalsuse” omistamise puhul on 

tegemist  väga  täpse  keeletarvitusega.  Tahe  millegi  suhtes  on  alati 

intentsioneeritud  -  kuskilt  kuhugi.  Seda  kaardistust,  mida  tahe  paratamatult 

arvestab,  saab  avada  positsioonidena.  Keel  konkreetse  kõneaktina  või 

kõneteona  on  subjekti  positsiooni  avanemine,  sisaldades  implikatsiooni  nii 

“kuskile”  kui ka  “kuhugile”.  Näiteks kui kaks hõimu, kes varem pole kohtunud, 

trehvavad  preerias,  siis  selgitatakse  esmalt  teineteise  kavatsusi,  seejärel 

räägitakse läbi, lepitakse kokku ja kui reeglid (positsioonide piirid) on paigas, siis 

tehakse  koostööd.  Ma  väidan,  et  see  positsionaalsus  pole  mitte  ainult 
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semantiline  keelelisse  “alateadvusse”   peituv,  vaid  positsionaalsus  on  keele 

algupärane  olemisviis,  mis  sisaldub  kõigis  keeletasandites:  esemetest 
räägitakse  inimese  positsioonilt2,  ent  teiste  inimestega  räägitakse  enda 
(konkreetse subjekti) positsioonilt. Keele võimaluste tõttu võivad need kaks 

positsioonilist hulka konkreetse kõneakti puhul täielikult kattuda.

Tõe-semantilist  paradigmat  iseloomustab  huvi  esemestest  rääkimise 

vastu,  sest esemete taju  inimesed jagavad ja  seda on võimalik verifitseerida. 

Täiend  “inimese  positsioonilt” jäetakse  välja.  Õigupoolest  tuleks  selline 

väljajätmine alati üle uurida, sest on neid, kes jätavad elementaarsused vaikides 

looksulgudesse  ja  on  neid,  kes  ei  olegi  seda  tähele  pannud,  et  nende 

intersubjektiivselt  jagatava  maailmapildi  aluseks  on  nende  ja  teiste  inimeste 

inimlik tajuvõime. See on oluline, kuivõrd eelduste hulk tingib järeldused. 

Teekond  keele  positsionaalsuse  teadvustamiseni  ehk  kõneleja 

psühholoogiliste  seisundite  ja  kavatsuste  analüüsimine keelest  lähtuvalt  algas 

Oxfordis.  John Langshaw Austin pöördus raamatus  “How  to do things with  

words” neopositivistlikelt teemadelt tavakeele analüüsimise juurde ja märkas, et 

keele otstarve ja tähenduslikkus ei piirdu väidete ja kirjeldustega3. Kõik laused 

pole väited,  sest  on ka küsimused ja  ütted.  On erinevad kõneviisid  ja  nende 

kasutused.  Lisaks  märkas ta  seda,  et  juristid  teavad  rohkem kui  filoloogid  ja 

keele-filosoofid.  Austin  märkas  keeles  väljendeid,  mida  ta  nimetas 

maskeeringuteks (the masqueraders). 

Need  on  väljendused,  mis  kuuluvad  grammatilisse  kategooriasse,  pole 

mõttetud ja ei sisalda verbaalseid ohusignaale (“pead”, “saad”, “hea” või “kõik”), 

mida filosoofid oleks seni täheldanud. Need on esimeseisikulised ainsuse oleviku 

sihilisaktiivsed verbid, mis neis lausetes esinevad:

1. need ei “kirjelda” ega “teata”, pole tõesed ei väärad;

2. lause  väljendamine  on  (või  on  osaliselt)  teo  tegemine,  mida 

tavaliselt ei kirjeldata kui millegi lihtsalt ütlemist.

2 Antropoloogiline lähtepunkt, mis ei eita niivõrd, et inimese tajul on objektiveeritavaid sisusid, kuivõrd 
inimtaju sünteetilisusele, kus loodus on ühtlustanud tajusid.
3 Refereerin allpool lühidalt enda esseed: “J. L. Austin: “Kuidas teha keele varal asju” - tahe ja keel.”
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Näited: 

A. Laulatusel abielu sõnadeskinnitamine “Jah”

B. “Ma  nimetan  selle  laeva  Queen  Elizabeth”iks”  -  pudel  lastakse 

vastu poordi;

C. “Ma kingin ja pärandan selle kella oma vennale” - pärandustoiming,

D. “Ma vean naela  peale kihla, et homme  hakkab sadama”

Need ütlused ei kirjelda tegevust, need ütlused on ise teod! Austin paneb 

ette  sedalaadi  teokeelendit  nimetada  performatiivseks  lauseks  või  lühidalt 

performatiiviks. Performatiividel võib eraldada ka klasse, näiteks 

a. kontraktuaalid ( “Ma vean kihla..” ) 

b. deklareeringud (“Ma kuulutan sõja”) . 

Samas kõikide  nende keeletegudega,  et  need omaks kaalu,  peab kaasnema 

sobiv olukord. Laeva ristija peab olema sümboolne persoon, abielu kinnitatakse 

altari ja preestri ees tunnistajate juuresolekul jne. 

Paraku ilmnes, et on vaja täiendavad lausungite analüüsimeetodit, kuna 

teatud puhkudel oli raskusi eristada konstatiive performatiividest. Selleks eristas 

ta ühe kõneakti puhul kolme astet – lokutsiooni, illokutsiooni, perlokutsiooni. 

Näide:

Lokutsiooni akt: Tulista teda!

Illokutsiooni akt: Ta ärgitas mind tulistama.

Perlokutsioon: Ta veenis mind tulistama!

Ta pani mind teda tulistama.

Oma eelmises essees4 pakkusin ma välja, et rakenduste huvides, näiteks 

kohtupraktikas, kus tuleks eristada ähvardamist hoitamisest või suulist lepingut 

vastutulelikust  viisakuskõnest,  on  vältimatu  neljanda  analüüsiastme  – 

alokutsiooni  ehk  tagakõne5 –  lisamine,  mis  ühelt  poolt  loogiliselt  järgneks 

eelnevale  kolmele  ja  teiselt  poolt  võimaldaks  taandamist  tahtlusele,  mis  on 

kohtus oluline.

4 Vaata viidet 2
5 Kavatsus kõne taga
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Seega:

Lokutsiooni akt: Tulista teda!

Illokutsiooni akt: Ta ärgitas mind tulistama.

Perlokutsioon: Ta veenis mind tulistama!

Alokutsioon: Ta tahtis, et ma teda tulistaksin.

Sellisel moel muutub Austini ja tema järgijate kõneakti teooria praktiliseks 

ja rakenduskõlblikuks. 

Austini  õpilaste  peatähelepanu  on  olnud  illokutsioonil,  mille  puhul 

eristatakse  konventsionaalseid  ja   kommunikatiivseid  illokutiivseid  akte. 

Kommunikatiivsete hulka kuuluvad näiteks  

a. konstatiivid (väited, ennustused ja vastused), 

b. direktiivid (palved, käsud, keelud ja load), 

c. komissiivid (lubadused, pakkumised ja kihlveod)) ja 

d. tunnustused (tervitused, vabandused ja õnnitlused).6

Austini kõneaktiteoorial on laiemadki tagajärjed. 20.sajandi neopositivism 

ja  analüütiline  filosoofia  pidas  mõttetuteks  kõiki  lauseid,  mida  ei  saanud 

verifitseerida  või  muudmoodi  protokolllauseteks  teisendada.  Sellega  rünnati 

klassikalisi  metafüüsilisi  spekulatsioone  ja  toona  iseäranis  Hegeli  teoloogilist 

filosoofia paradigmat. Seevastu Austini kõneakti teooriast järeldub, et lausumiste 

illokutiivne jõud ei pea piirduma konstatiivsusega. Konstatiivide reeglid erinevad 

direktiivide  reeglitest  jne.  Ilmselt  just  Austini  mõjuga  on  seletatav  hilise 

Wittgensteini pööre  keelemängu mõiste juurde ja taganemine tõe-semantilisest 

verifitseerivast või falsifitseerivast paradigmast. Seega ka metafüüsika keel võib 

olla tähenduslik, võib olla et metafüüsiliste lausete otstarve erineb teadusväidete 

otstarbest. 

IV Laetud keel. Eelmises lõigus esitasin ma eristuse, mis ühtlasi selgitas, miks 

tõesemantika  jaoks  pole  peale  konstatiivide  teised  keeleteod  atraktiivsed  – 

esemetest kõneldakse inimese positsioonilt ja teiste inimestega kõneldakse enda 

positsioonilt.  See  oleks  otstarbekas  platvorm eristamaks  kahesuguseid  keele-

6 Bach, Kent & Harnish, Robert M.. Linguistic Communication and Speech Acts. 1979
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elemente. Ühelt poolt neid, mis kirjeldavad asju inimese positsioonilt, teiselt poolt 

loetleks neid elemente, mis peegeldavad konkreetse inimese positsiooni. Nagu 

eelpool sai viidatud, võivad need kaks hulka keeles esineda paralleelselt. Sellist 

nähtus kuulub keele laetuse hulka. Aristoteles loetleb “Sofistlikest kummutustest” 

paraargumente,  mille  peamine  viga  on  asjadest  rääkimisel  raskuspunktide 

nihutamine  tõesuselt  muudele  illokutiivsetele  jõududele.  Paatosega  kõne  elik 

emotsionaalselt  laetud  keel tarvitab  värvikat,  kujundliku  keelt,  pöördudes 

inimeste  elamusliku ehk konkreetse subjektiivse inimeseks olemise kogemuse 

poole.  Siia  kuulub  hirmutamine  (argumentum  ad  baculum7),  pöördumine 

kaastunde (argumentum ad misericordiam8) poole. Selliste tarvituste eesmärk on 

panna inimene tegutsema lähtuvalt muust kui tõesus. 

Teooriast  laetud  mõistetest  kõneldakse  20.sajandi  teadusfilosoofia 

teadusrevolutsioonide  paradigmade  muutumiste  kontekstis.  Peetakse  silmas 

seda, et mõistete definiens ei osuta mitte niivõrd denotaadile ehk esemele, mida 

mõiste teatud esemete klassist tähistab, vaid see implitseerib suhteid ja kohta 

(hierarhia)  teiste  mõistete  seas,  mis  lõpuks õigustavad mõiste  tarvitust.  Ühelt 

poolt  on  vaja  mõistel  vaba-langemine denotaatsust  s.o  korrespondentsus 

meeltefakti  ja  mõistmise  vahel,  teiselt  poolt  implitseerub  kontekst  ehk 

koherentsus teiste mõistetega. Mõistetest moodustatakse teooria. Seega laetud 

keele  mõiste  on  laiem  kui  konkreetse  kõneleja  positsioonist  laetud  keele-

elementide hulk. Ent keele laetus ei ole kokkulangev keele positsionaalsusega. 

Sest  üks viitab seostele  mõiste  kasutustes,  ekplitseeruvale ja  implitseeruvale, 

teine tegutseja ja selle taga seisvale kavandavale vabale valikule. 

Laetus ei ole ainuüksi mõistete või väljendite juurde kuuluv. Laetud võib 

olla  lause  või  lõik,  ilma et  laetus  taanduks ühele  või  mõnele  lause või  lõigu 

distinktsele osale.  Emotsionaalselt  laetud keel  kuulub klassi  “teiste inimestega 

enda  positsioonilt”  keelendamisse.  Ekspressiivide  denotaadiks  on  teatav 

emotsioon, mistõttu nende laetus on teistlaane kui emotsionaalne laetus, kuivõrd 

7 Näiteks: Venemaa pahandab kui te ….
8 Kohtualune: Ma ei mõrvanud enda isa ja ema kirvega. Ärge mõistke mind palun süüdi, mul on niigi halb 
sellepärast, et ma olen orb!
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laetuse  all  peetakse  silmas  implitsiitset.  Emotsiooni  keel,  mida  on  võimalik 

käistleda selgelt ainult ekspressiividena (“hurraa”, “vau” jne) või deskriptiividena 

(“viha, “kurbus” jne) pole ekvivalentne emotsionaalselt laetud keelega. Küll aga 

võib üks mõiste jagada nende mõlema hulga omadusi, olles nii emotsiooni keel 

kui emotsionaalselt laetud keel. Näiteks öelda kellegi kohta – “ta oli sitaks leilis” – 

kirjeldab  äärmist  viha  ehk  emotsiooni,  teiselt  poolt  väljendab  “sitaks”-tarvitus 

omistaja  hoiakust  ehk  emotsionaalsest  laetusest.  Objektkeele  osas  (mida 

tähistatakse) on tähistatakse teise inimese emotsiooni, subjektkeele osas (kuidas 

tähistatakse) laetakse mõistesse enda hoiak. Keele positsionaalsuse seisukohalt 

on emotsionaalselt laetud keel hea programmiline lähtepunkt, sest emotsioonid 

kuuluvad  vahetult  subjektiksolemise  juurde.  Enamgi,  meie  elu  hea  ja  halb 

sõltuvad  meie  võimest  hoiduda  ebameeldivatest  emotsioonidest  ja  ärgitada 

meeldivad  seisundeid.  Hea  tervis  ja   heatujulisus  olid  antiikses  maailmas 

ühetähenduslikud.  Teiselt  poolt  emotsioonide  otstarve  on  soodustada  indiviidi 

heaolule kasulikku kehalist liikumist. Kuigi keha seisund mõjutab (nälg, vigastus 

jne) vaimus kogetavat, sõltub heaolu ühiskonna palju enam sellest, kuidas me 

ettetulevast mõtleme ja end positsioneerime selle suhtes. Emotsioonid näitavad 

seda isiklikku positsiooni: viha on vastasseis ettevalmistusega võitluseks, kurbus 

on pidurdus mitte liikuda soovitud suunas (kuskilt kuhugi), armastus on tugevaim 

tõmbumine  heaks  arvatava  suhtes  jne.  Keel,  olles  tahte  tööriist,  muutub 

emotsioonide  kui  tahte  kehalise  ekvivalendi  tõukel  illokutiivselt  veel  enam 

võimsamaks. 

Kerkib  küsimus  emotsionaalselt  laetud  keele  kavatsuslikkuses:  kas 

kasutaja  teadlikult  väljendab  enda  seisukohta?  Kuidas  määrata,  millised 

kasutused on emotsionaalselt laetud? 

Ma  võtan  alusmaterjaliks  eesti  keeles  kõneaktide  kohta  kasutatavad 

tegusõnad ja nimisõnad. Kui keegi ütleb teise jutu kohta, et see on “mula”, “jama” 

(ajama) või “jura”, siis kas peale denotaatsuse saab veel midagi reeglipäraselt 

määrata? On selge, et nende nimisõnade denotaat on kõneakt, mille laadimata, 

puhtdeskriptiivsed  eesti  keele  vasted  on  “jutt”,  “kõne”,  “sõnavõtt”  ja  teatud 
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mööndustega  “tühijutt”.  Samas  kasutus  näitab,  et  neil  sõnadel  on  objekti 

halvustav varjund. Paraku kui kasutusel pole reeglit, mis implitseeriks alust, 
siis  pole  võimalik  määrata,  kas  omistatav  puudus  või  puue  kuulub 
denotaadi  juurde. Selle  reegli  rikkumisel  põhinevadki  taolised  kasutused. 

Tegemist on suhteliselt lihtsakoelise semantilise ninapidivedamise katsega, sest 

teiselt  poolt  igapäevane kasutus õpetab selgeks,  et  mida halvustavam laetus, 

seda  enam  peegeldab  see  kõneleja  enda  seisundit.  Mõnikord  vaadeldakse 

tänaval kohkumusega pealt jagelevaid joodikuid, kes rämedalt ja ohjeldamatult 

pilluvad teineteise suunas vandesõnu. Siin põrkuvad kaks kasutushorisonti, mis 

näitlikustavad  emotsionaalselt  laetud  keele  kestvat  illokutiivset  jõudu 

(jätkusuutlikku kasutust). Joodikud kasutavad selliseid keelendeid igapäevaselt ja 

nad ei peagi silmas nimisõnade denotaatsust, seda enam et maailma loogiline 

struktuur  pakub  neile  nende  haiguse  kujunedes  üha  vähem  huvi. 

Kõrvaltvaatajad, enamasti mittejoodikud, loevad denotaate ja lasevad end sellest 

naiivsest semantilisest ninapidivedamisest eksitada. Nad peavad neid ekslikult 

“karmideks”.

Seega kui tegusõnal või nimisõna tarvitusel pole verifitseerivaid reegleid, 

siis tuleb kvalifitseerida pejoratiivsust ekspressiivseks momendiks. Isegi siis, kui 

emotsionaalselt  laetud  keelendile  lisatakse  selgitus,  tuleb  teha  vahet  lausetel 

“inimese  positsioonilt” ja  lausetel  tema/iseenda  positsioonilt.  Need  on  kaks 

erinevat  tegu.  Sama kehtib  kiitva  või  pugejaliku  keele  kohta,  mida  tarvitavad 

hagiograafid, ajakirjanikud või ajaloolased. 

Seega halvustav või kiitev sõnade laadimine tuleb lugeda emotsioonide 

peegelduseks.  Milline  emotsioon,  millise  sõna  taga  seisab,  saab  määrata 

keelemängus osaledes. Näiteks sõna “lehkav” sobis kunagi isamaalisse luulesse, 

omamata  pejoratiivset  tähendusvälja.  Sõnaraamatutes  võib  hulgateooria 

sümboolikat kasutades ja olemasolevale ühteist lisades fikseerida olemasolevaid 

kasutusi  emotsionaalse laetuse ja muu laetuse osas, ent pole mingit garantiid 

nende semantilisest püsivusest. 
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