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Malowanie  replik,  kopiowanie  własnych  obrazów  stało  się  regułą  artystycznego  curriculum  vitae
kolejnych pokoleń artystycznej dynastii Kossaków. 

Proceder ten rozpoczął Juliusz Kossak sprowokowany przez ogromne zainteresowanie jego twórczością,
w czym pomagał mu w latach młodości syn - Wojciech. Z kolei nie kończące się zapotrzebowanie na
twórczość Wojciecha Kossaka spowodowało wprowadzenie fabrycznej wręcz produkcji obrazów spółki
artystycznej Wojciecha i jego syna - Jerzego. 

Sposób funkcjonowania tej wstydliwej i jakże żenującej dla artystycznej familii "fabryczki" demaskuje
przede wszystkim  rodzinna korespondencja. 

I  tak,  między innymi w 1924 roku z Paryża Wojciech Kossak napisał do żony:  Cocowi ( Jerzemu)
powiedz, że i ja bardzo się cieszę na kilka dni produktywnej fabryczki w miłej jego kompanii. Jerzemu
zaś przekazał: Niech tam Coco szykuje obstalunki, żeby czasu nie tracić. Dwa lata później Wojciech
deklaruje w kolejnym liście do żony, iż ta fabryka już mi kością w gardle staje.  Z kolei w 1927 roku
znajduje się zapis, że: Coco dostał z tego (malowania obrazów) parę set, bo on masę przy tym zrobił. 

Współpraca ojca z synem nie zawsze zgodnie się układała. W 1929 roku ostrzegł Wojciech Jerzego
w liście do żony:  Coco niech nie puszcza pseudo obrazów; ja mam związane ręce,  bo nie mogę ze
względu na niego nic powiedzieć, a jest tej cholery moc straszna po domach prywatnych. W innym liście
do żony pisze: Tu fabryczka Krakowa jest straszna, tutaj (w Warszawie), tyle moich falsyfikatów, że
dałem  do  dziennikarzy  ostrzeżenie(...)  ale  Coco  najgorszy  i  nie  mogę  go  zamykać  w  kryminale.
Równocześnie wspierał jednak Wojciech proceder Jerzego, co potwierdzają słowa: Coco niech będzie
dobrej myśli, bo przywiozę coś niecoś, a jego obraz skończę. Ta fabryczna produkcja obrazów była też
trudnym  dylematem  i  wyrzutem  sumienia  samego  Wojciecha,  zmęczonego  tą  dziwną  sytuacją,  co
odnotowuje w liście do Jerzego w 1938 roku: Przepraszam Cię, że nie podpisałem tego Pościgu, ale mi
już tak obrzydł, że nie jestem w stanie literalnie. 

"Fabryczna" współpraca Wojciecha i Jerzego polegała na tym,  że Jerzy kopiował w Krakowie obrazy
Wojciecha,  czasem zmieniał  pewne szczegóły,  różnicował formaty i następnie przesyłał  ojcu obrazy,
niekiedy jeszcze mokre  - zapakowane na korkach wbitych w narożniki - do Warszawy, do wykończenia
i sygnowania. Była to dyskretnie ukrywana rodzinna artystyczna tragedia.
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