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Anglický historik Peter Burke se narodil roku 1937 v Londýnì. Svou vìdeckou dráhu zahájil na univerzitì v Sussexu. Od roku 1979 až dodnes pùsobí na univerzitì v Cambridgi (Emmanuel College) jako profesor. 

Hlavní oblasti Burkova zájmu jsou dvì – raný novovìk (evropská kulturní historie) a historiografie (dìjiny historického myšlení). 

V první èásti této práce se nejprve zmíníme o jeho pøínosu obìma tìmto oblastem, v druhé èásti se pak zamìøíme na doposud jedinou autorovu knihu pøeloženou do èeštiny a pokusíme se na tomto konkrétním pøípadì ukázat, jaké vìdecké postupy a pøístupy autor používá.

Co se týèe historiografického zamìøení, soustøedí se Burke na francouzskou historickou školu „Annales“. Je jednak jejím historikem, jednak si sám osvojuje její základní pracovní a metodologická východiska (rovnìž hojnì publikuje ve stejnojmenném èasopise). Pøínos této školy zhodnotil v knize The French Historical Revolution: the Annales School 1929-1989 (1990). Již v 70. letech také jako editor pøipravil antologii nìkolika dùležitých textù této školy (Economy and Society of Early Modern Europe. Essays from Annales, 1972; A New Kind of History. From the Writings of L. Febvre, 1973). V roce 1991 vydal soubor statí nejrùznìjších autorù s názvem New Perspectives of Historical Writing, v jehož úvodu sám shrnul nejdùležitìjší teze „nové historie“ (totální historie, analýza struktur, historie „zdola“, zájem o nové typy pramenù a nové ètení tradièních pramenù, interdisciplinarita). Další dùležité práce tohoto rázu jsou History and Social Theory (1992) a Varieties of Cultural History (1997).
Z chronologického hlediska lze Burkùv zájem vymezit na dobu raného novovìku, pøesnìji na léta 1400 a 1750). Geograficky se soustøedí výraznì na Itálii, hlavnì v posledních letech však i na Evropu vùbec (zatímco døíve mu pohled mimo Itálii sloužil spíše jen ke srovnání, k poukázání na podobnosti a možné analogie). Ústøedním tématem Burkovy vìdecké èinnosti jsou sociální a kulturní dìjiny renesance. Hlavní publikací tohoto zamìøení je Italská renesance (poprvé vydaná roku 1972 jako The Italian Renaissance: Culture and Society in Italy; v pozdìjších vydáních s úpravami). Další díla se již soustøedí na širší souvislosti a zabývají se renesancí v evropském mìøítku. Napøíklad The Europian Renaissance: Centres and Peripheries (1998) pojednává jednak o podmínkách, za nichž se renesance rodí v evropských centrech (Itálie, Flandry), jednak o dobì pozdní renesance, kdy se její formy a ideje šíøí na keltskou, skandinávskou a slovanskou pùdu, tj. na periferii. Sleduje proces aktivního vnímání a nápodoby klasických a italských vzorù v každodenním životì i ve výtvarném umìní, hudbì a literatuøe. V závìru hovoøí o vlivu renesance na pozdìjší dobu. Základní postupy tzv. historické antropologie uplatnil autor v knize The Historical Anthropology of Early Modern Italy: Essays on Perception and Communication (1987). Ústøední jsou zde široké pojmy vnímání (percepce) a komunikace.
Burke se zabýval i fenoménem lidové kultury pozdního støedovìku a raného novovìku – kniha Popular Culture in Early Modern Europe (1978) si všímá jejích zdrojù, projevù, nositelù, šíøení.
Od 80. let se Burke soustøedí ještì na jednu výzkumnou oblast – sociální dìjiny jazyka. Spoleènì s Roy Poterem vydal sborníky The Social History of Language (1987) a Language, Self and Society (1991), sám pak publikace Language and Identity in Early Modern Italy (1987), Languages and Jargons. Contributions to a Social History of Language (1995) a The Art of Conversation (1993).
 
Kniha Italská renesance se zabývá kulturou a spoleèností v renesanèní Itálii, zejména vztahy mezi nimi. Kulturou autor míní hodnoty a postoje odrážející se v artefaktech a textech, spoleèností pak „neviditelnou strukturu hospodáøskou, spoleèenskou a politickou“. Autor se vymezuje jak vùèi pøístupu Geistesgeschichte napøíklad Jacoba Burckhardta (dùraz na konsensus, postup shora – od idejí), tak vùèi historickému materialismu (dùraz na rozpory, postup od hospodáøské a spoleèenské základny, od každodenního života k idejím). Autorovo východisko je „nìkde uprostøed“ a shoduje se s východisky školy Annales. Využívá též (ne však kompletnì pøijímá) koncepty nìkolika sociálních teoretikù (Karl Mannheim, Emile Durkheim, Max Weber). Cílem je „popis a rozbor struktur, vysvìtlení, jak fungovalo to, co lze oznaèovat za ‚systém umìní‘, a jakým zpùsobem to bylo spojeno s dalšími aktivitami ve spoleènosti“. Pøevládajícím stanoviskem je tedy autorovi strukturalismus. Nespokojuje se se zkoumáním prvkù (izolovaných faktù), ale hledá vztahy mezi nimi. Jinými slovy, jde nejen o slovník, ale i o gramatiku „jazyka“. Jazykem pøitom míní jakýkoli kód, jímž „hovoøí“ nìkdo nìkdy k nìkomu (tedy napøíklad i rituál).
Co se týèe pracovního postupu, nazývá jej autor postupem „od støedu k vnìjším složkám“. Jde vpodstatì o metodu induktivní (série krokù, kdy se pøi každém novém kroku opírá o kroky pøedchozí, pøièemž se stále rozšiøuje – v soustøedných kružnicích – pole zkoumání). 
Autor vychází od tìch, kdo umìní tvoøili. 600 malíøù, sochaøù, architektù, spisovatelù, humanistù, vìdcù a hudebníkù podrobil sociálnímu prùzkumu na základì stanovené sítì rysù (napø. místo a doba narození, otcovo zamìstnání, výchova, mobilita) a hledal obecnìjší vzorce a tendence. 
Pak pøistupuje k tìm, pro koho umìlci tvoøili. Zkoumá vztah patron – umìlec a míru ovlivnìní díla jedním i druhým, provádí typizaci patronù a charakteristiku trhu s umìním.
Dalším krokem je zkoumání využití díla – zkoumá funkci díla ve spoleènosti (vztah dílo – èlovìk), odezvu u divákù, jejich vkus a oblibu urèitých typù dìl.
V další èásti knihy rozšiøuje svùj pohled na širší spoleènost. Zkoumá, jaká spoleènost vlastnì umìní obklopovala, probírá dobové názory na kosmos, spoleènost, èlovìka, sleduje organizace (církev, politika, ekonomika) a jejich vztah ke kultuøe.
Zatímco až doposud se autor vìnoval strukturálnímu popisu statickému, tj. bral renesanci jako vpodstatì nemìnnou, ke konci knihy se pokouší o dynamické vystihnutí zmìn, k nimž bìhem tohoto období došlo.
V závìru knihy je autorùv odstøedivý postup završen „blochovským“ srovnáním spoleènosti italské se spoleèností podobnou (Nizozemí) a rozdílnou (Japonsko v dobì Genroku).
Na knize Italská renesance je zajímavé i to, že v ní Burke do jisté míry pøedjímá i oblasti zájmu a metody (napøíklad kvantitativní analýza), kterým se pozdìji vìnoval v dalších pracech.
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