Teze a struktura výkladu 


A. Téma hudby je pro Platóna výjimečně důležité. Objevuje se (1.) na všech úrovních lidského vzdělávání a poznání a (2.) ve všech ontologických sférách platónského universa. Hudba není pouze privilegovaným příkladem, nýbrž čímsi velmi podstatným pro celý svět, jak ho Platón konstruuje.

A1. Hudba ve výchově a poznání.
a. “První výchova skrze Músy a Apollóna”. Přirozený neklid hlasu a těla u mláďat, u lidských navíc cit pro harmonii a rytmus. (Zákony 653d -654)
b. Hudba v obci. Hudba jako mimése (která musí být uchopena jiným způsobem než v desáté knize Ústavy). Redukce mnohosti v hudbě (která není nahodilá, nýbrž úzce souvisí s tématy poznání a spravedlnosti).  (Ústava 398c-401c)
c. Hudba jako základ výchovy. Příbuznost hudby a rozumu. (Ústava 401d-402)
d. Nauka o harmonii jako poslední předehra k hlavní písni, dialektice. Nauka o harmonii vede k odhalení harmonických pohybů a poměrů – k neslyšitelným harmoniím. Jejím protějškem je astronomie, zabývající se pohybem vesmírných těles, ta však též vede k poznání harmonických pohybů. (Ústava 530d-532)
e. Poznání, dějící se v rámci vesmírné duše a vytvářející pravdivý logos, a jemu analogické poznání v lidské duši, je možné popsat jako neslyšitelný harmonický pohyb. (Timaios 36e-37b, 43c-44c)
f. Hudba vede k poznání idejí buď zprostředkovaně (přes dialektiku až k ideji Dobra (Ústava 532)) nebo bezprostředně, jelikož je způsobem napodobování a vztahuje se tedy k ideji krásna jako vzoru podobnosti (Zákony 668b). 
Z1. Hudba provází celé vzdělávání a poznání a je jejich základem. Postup poznání je možné chápat jako pohyb od slyšitelných harmonií k harmoniím neslyšitelným, rozumovým (přitom je důležité nechápat Platónův jazyk jako ryze metaforický!). 

A2. Hudební ontologie.
a. Hudba a ideje. Vztahuje-li se poznání především k idejím a je-li poznání zásadním způsobem spjato s hudbou, můžeme oprávněně hledat hudbu i v rámci světa idejí. Například: ačkoliv je podstata hudby spjata s číslem, číslu je “ontologicky” nadřazenější harmoničnost číselných poměrů. (Ústava 531c) Anebo: svět byl stvořen (stvořitelem-dirigentem) co možno nejdokonaleji podle svého vzoru – idejí. Tento svět však prokazuje zjevnou harmoničnost. (Ústava 616e-617b) Bude tedy nutné předpokládat i ve vzoru jistou harmoničnost.
b. Hudba vesmírné duše. Harmonické pohyby před stvořením času. (Timaios 35-37b)
c. Hudba sfér či těla kosmu v čase. (Ústava 616e-617b)
d. Harmoničnost lidské duše. Poznání, spravedlnost, rozum, připodobnění bohu a pohyby duše. (Timaios 43c-44b, Ústava 401d-402)
e. Slyšitelná hudba. Píseň jako napodobení a výraz povah a logu. Hudba zbujnělá, panharmonická, nebezpečná. (Ústava 398c-401c)
f. Všudypřítomný hluk, ve kterém se skrývá či neskrývá cit pro harmonii a rytmus. (Zákony 653d-654)
Z2. Hudba prochází napříč platónským universem. Jednotlivé úrovně jsou však navíc vždy v určitém vztahu napodobení či vyjádření. Duše světa je napodobením vzoru dokonalého organismu, pohyby lidských duší jsou napodobeninami božských duší, jednotlivé povahy jsou vyjádřeny v písních hudebními mody, ladnost pohybů a skřeků je výrazem příbuznosti bytosti s harmonií a rytmem. Z druhé strany je zde pohyb připodobňování. Písně ovlivňují duše, které získávají příbuznost s rozumem a připodobňují se duši kosmu s jejím pravdivým logem. Stvořitel též nutí svůj výtvor k největší podobnosti se vzorem. Je zde však i přímý vztah mezi idejemi a písněmi či povahami (písně mají podobnost se vzorem krásna (Zákony 668b), filosof v obci omezuje a usměrňuje písně na základě poznání Dobra).
Tematizace hudby nám ukazuje Platónův svět v celé jeho šíři (co se týče ontologických sfér) a ve všech jeho vztazích (tedy vztazích mezi těmito sférami).

B. Hudba má u Platóna větší význam, než jaký ji Platón přiznává. Hudba je základem a půdou pravé filosofie. Ta bude však možná teprve v rámci filosofické obce, ve které bude nutná určitá músická výchova. Základem veškeré výchovy je pak hudba a nauka o harmonii je poslední předehrou k dialektice vedoucí k poznání Dobra. Panharmonický počátek hudby však bude “setřen”, stejně jako bude celý počátek obce nahrazen mýtem o kovech. Filosofická obec bude jakýmsi uzavřeným systémem, ve kterém se z músicky vzdělaných (a příbuznost s rozumem tím získavších) lidí stávají filosofové a ve kterém (vědoucí) filosofové mají kontrolu nad výchovou. 
Význačnost hudby však není Platónem přiznána a hudba je ve své roli urfilosofie nahrazena viděním, sluch je nahrazen zrakem (Timaios 47a-b, Ústava 530d). Ačkoliv je možné vést mnoho paralel mezi zrakem a sluchem a mezi (ne)viditelným a (ne)slyšitelným, má hudba k filosofii blíž než objekty či produkty zraku, což by mělo vyplynout z předchozích analýz. Zároveň by měly být zjevné i důvody, proč Platón toto prvenství hudbě odepírá.
Z3 Naším úkolem je nyní rozhodnout, do jaké míry je Platónův svět světem hudby a do jaké míry je jeho filosofie filosofií hudební.
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