Чорны, К. Апавяданні / Кузьма Чорны. - Мінск : Народная асвета, 1968. 172 с.
У зборніку змешчаны лепшыя апавяданні К. Чорнага, у якіх адлюстравана
барацьба беларускага народа за Савецкую ўладу і станаўленне яго на
шлях, вызначаны Кастрычнікам. Вялікі знаўца чалавечай душы, К. Чорны
па-майстэрску паказаў рост свядомасці працоўных ва ўмовах
сацыялістычнай рэчаіснасці, удзел у барацьбе з нямецка-фашысцкімі
захопнікамі постых, здавалася б, нічым не прыкметных людзей, якія ў
патрэбны час становяцца героямі. Шмат цёплых, прачулых старонак
прысвяціў пісьменнік выхаванню дзяцей, іх мужнай сталасці ў суровы час
Айчыннай вайны.
Чорны, К. Бацькаўшчына : раман, аповесці / Кузьма Чорны ; мастак А. А.
Карповіч ; прадмова М. А. Тычыны. - Мінск : Юнацтва, 1989. - 347, [2] с.,
[1] л. партр. - (Школьная бібліятэка)
У рамане “Бацькаўшчына” узнікае карціна магутнага народнага шэсця
беларусаў з мінулага ў будучыню – ад “прыгоннага ладу да бяскласавага
грамадства”. Але не менш, чым прагон, беларусаў на працягу вякоў
хвалявала пытанне аб ўласнай бацькаўшчыне. Пошукі Радзімы – гэта
пошукі сваёй зямлі. Чорны ствараеэпічны малюнак, у цэнтры якога
магутная постаць Лявона гушкі, селяніна-волата, здольнага, як казачны
герой, сошку вырваць з раллі і закінуць за куст лазняку, узняць цаліну,
пакарміць, як у вершах Багушэвіча і Купалы, “цэлы свет”.
Чорны, К. Верасневыя ночы : апавяданні, роман / Кузьма Чорны. - Мінск. :
Мастацкая лiтаратура, 2003. - 427. - (Беларуская проза ХХ стагоддзя)
Для творчасці класіка беларускай савецкай літаратуры характэрны
шырыня замыслу, манументальнасць адлюстравання, шматвобразнасць
характараў і акалічнасцей, глыбокае пранікненне ў душу чалавека.

Чорны, К. Лявон Бушмар : аповесць, апавяданні / Кузьма Чорны ; прадм.
М. Тычыны. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2007. – 196 с. - (Бібліятэка
школьніка)
Менавіта падсвядомае, сама псіхалогія, нават біялогія зацікавілі Чорнага ў
аповесці «Лявон Бушмар», якая напісана ў той гістарычны момант, калі
ўласніцтву ў Савецкім Саюзе быў аб'яўлены «апошні і рашучы бой» і
пачаўся наступ на яго натуральнае асяроддзе – сялянскую
«дробнабуржуазную стыхію». На Беларусі гэту стыхію ўвасабляла не
только вёска, але і хутарская сістэма, якая была распаўсюджанай пасля
сталыпінскіх рэформ і пазнейшых заклікаў наркома З. Прышчэпава для
стварэння “культурнай гаспадаркі”.
Чорны, К. Пошукі будучыні : раман, аповесці, апавяданні / Кузьма Чорны.
- Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2008. – 419 с. - (Бібліятэка школьніка)
Усведамленне асабістай адказнасці за заўтрашні дзень свайго народа і
ўсяго чалавецтва вызначае пачуцці, думкі і паводзіны герояў рамана
“Пошукі будучыні”. Аўтар называе іх сумлічанамі, жыхарамі беларускага
мястэчка Сумлічы, - ад слова “сумленне”. Ён паказвае іх добрымі і
сумленнымі, людзьмі “з праўдай у сэрцы і розумам у галаве”. Імкнучыся
да філасофскага асэнсавання падзей, Чорны бачыць іх на шырокім фоне
гісторыі народа і нават чалавецтва. Ён разумее, што за подзвігам “ціхага
чалавека”, беларуса-партызана стаіць усё яго ранейшае жыццё, і шпарка
рассоўвае фон, на якім адбываецца дзея яго твора.
Чорны, К. Пошукі будучыні; Зямля; Макаркавых Волька : для сярэдняга і
старэйшага школьнага ўзросту / Кузьма Чорны ; тэкст чытае Андрэй
Каляда. - Мінск : Вышэйшая школа, сор. 2018. - 1 дыск (каля 27 гадзін). (Бібліятэка школьніка)
Сафрон Дзядзюля, стоячы на сельсавецкім ганку, заўважыў жанчыну, якая
зайшла на могілкі. Постаць яе падалася Сафрону знаёмым і нагадала адну
асобу. Гадоў з дзесяць назад ён заляцаўся да Макаркавых Волькі, дачкі
бежанца, што з'явіўся ў вёсцы ў гады першай сусветнай вайны. Ісці замуж
дзяўчына не збіралася, бо хацела вучыцца. Да таго ж Сафрон ёй зусім не
падабаўся. Каб адчапіцца ад назаллівага хлопца, Волька выказала яму ўсё,
што пра яго думае. Назвала яго пустым ганарліўцам, які нікога і нічога не
паважае, псуе ўсякую рэч, абы толькі да яе дакрануцца. Хоць дзяўчына
гаварыла праўду, Дзядзюля пакрыўдзіўся і чакаў моманту адпомсціць...
Чорны, К. Трэцяе пакаленне : раман, апавядання / Кузьма Чорны. - Мінск :
Мастацкая лiтаратура, 2009. – 269 с. - (Школьная бiблiятэка)
У рамане «Трэцяе пакаленне» пісьменніка цікавіць «ідэёвая катэгорыя»
ўласнасці як асобнага грамадскага інстытута. На пытанні, што такое
«ўласнік» і «ўласніцтва», як яны ўплываюць на чалавека, на яго характар і
лёс, якое іх уздзеянне на навакольных людзей, на будучыню, якая
належыць ужо «трэцяму пакаленню», Чорны адказвае, маючы на ўвазе,
што гістарычныя акалічнасці крута змяніліся і ідэя ўласнасці ў новых
умовах можа існаваць толькі ў форме ўласнасці калектыўнай,
агульнанароднай, дзяржаўнай. Чорны ўклаў увесь свой талент у твор, які
выкрывае нялюдскую філасофію ўласніка, яго псіхалогію і ідэалогію.

Тычына, М. А. Кузьма Чорны : Эвалюцыя мастацкага мыслення / М. А.
Тычына. - 2-е выд., выпр. і дап. - Мінск : Беларуская навука, 2004. - 190 с.
У працы даследуецца працэс напісання К. Чорным літаратурных твораў,
пачынаючы з узнікнення іх агульнай задумы і да яе рэалізацыі.
Аналізуюцца рукапісы і чарнавікі пісьменніка. Паказваецца цесная
ўнутраная сувязь этапаў творчага працэсу, высвятляюцца прычыны
змяненняў у тэксце, вызначаюцца найбольш характэрныя асаблівасці
работы пісьменніка над раманамі 40-х гадоў ХХ ст.

Барсток, М. М. Кузьма Чорны ў школе / М. М. Барсток. - Выд. другое,
перапрац. і дап. - Мінск : Народная асвета, 1973. - 110 с.
На сучасным этапе развіцця савецкай школы з асаблівай вастрынёй
паўстала пытане аб ролі і месцы мастацкай літаратуры ў выхаванні дзяцей
і падлеткаў, у фарміраванні іх характару і светапогляду, у асваенні новымі
пакаленнямі вопыту мінулых эпох, накопленных велізарных культурных
багаццяў. Школа заклапочана тым, як найлепш звязаць выкладанне
літаратуры з жыццём, якімі шляхамі і спосабамі ўзняць яе ідэйнавыхаваўчае і эстэтычнае ўздзеянне. У кнізе прасочваецца жыццёвы і
творчы шлях пісьменніка, аналізуюцца праграмныя творы і даюцца
метадычныя парады па іх вывучэнню на ўроках і ў пазакласнай рабоце.
Кузьма Чорны. Чалавек — гэта цэлы свет : успаміны, эсэ, артыкулы,
інтэрв'ю, дакументы / уклад. Г. Шаблінская. - Мінск : Мастацкая
літаратура, 2016. - 510 с., [32] л. іл., партр., факсім. - (Жыццё знакамітых
людзей Беларусі)
У гэтай кнізе, якая падрыхтавана да 115-годдзя з дня нараджэння класіка
беларускай літаратуры Кузьмы Чорнага, сабраны ўспаміны, артыкулы,
эсэ, інтэрв’ю яго родных, пісьменнікаў, літаратуразнаўцаў, дзеячаў
мастацтва. Яны ствараюць партрэт чалавека, які меў шчасце быць
мастаком слова "Боскай міласцю" і зведаў на ўласным лесе ўсе цяжкасці,
што выпалі на долю яго пакалення, але не здрадзіў сабе, чытачам,
Бацькаўшчыне. Упершыню друкуецца некалькі ўнікальных матэрыялаў з
сямейнага архіва пісьменніка, а таксама лісты Кузьмы Чорнага з фондаў
БДАМЛМ.

