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אודי מרפי

אודי מרפי צילמה ב -1948 את בגדי החאקי
"Class A" (שירות טרופי) עם מדליות בגודל

מלא.

שם
לידה

אודי ליאון מרפי

20 ביוני 1925  נולד
קינגסטון, טקסס , ארה"ב

28 במאי 1971 (בן 45)  מת
Brush Mountain, ליד
Catawba, קרייג קאונטי, וירג'יניה
, ארה"ב

בית הקברות הלאומי ארלינגטוןקבור

ארצות הבריתנאמנות

שירות / 
סניף

 צבא ארצות הברית

 ארצות הברית צבא משמר

לאומי

 צבא ארצות הברית

שנים
של
שירות

1942-45 (צבא ארה"ב)

1950-66 ( המשמר הלאומי של
צבא טקסס )

אודי מרפי
אודי ליאון מרפי (20 ביוני 1925 - 28 מאי 1971) היה אחד המעוטר ביותר האמריקאי
לוחמי מלחמת העולם השנייה . הוא קיבל את כל פרס הלחימה הצבאי על גבורות זמין מצבא
ארה"ב , וכן פרסים צרפתיים ובלגיים על גבורה. מרפי קיבל את מדליית הכבוד על הגבורה
שהפגין בהיותו בן 19 על מנת להחזיק ביד אחת את פלוגה שלמה של חיילים גרמנים במשך שעה
בכיס הקולמר בצרפת בינואר 1945, ולאחר מכן הובילה להתקפת נגד מוצלחת בעת הפציעה
והחוצה של תחמושת. מרפי נולד לתוך משפחה גדולה של האריסים ב מחוז האנט, טקסס. אביו
נטש אותם, ואמו מתה כשהיה נער. מרפי עזב את בית הספר בכיתה ה 'כדי לבחור כותנה ולמצוא
עבודה אחרת כדי לעזור לפרנס את משפחתו; הכשרון שלו עם רובה ציד עזר להאכיל את

משפחתו.

לאחר ההתקפה על פרל הארבור בשנת 1941, אחותו הגדולה של מרפי סייעה לו לזייף תיעוד על
תאריך הלידה שלו כדי לעמוד בדרישות המינימום לגיל להתגייס לצבא. נדחה על ידי חיל הים
ואת חיל הנחתים , הוא התגייס לצבא. הוא ראה לראשונה פעולה בפלישה של בעלות הברית מ
-1943 לסיציליה ; אז בשנת 1944 הוא השתתף בקרב אנציו , את שחרור רומא , ואת הפלישה

של דרום צרפת . מרפי נלחם במונטלימר והוביל את אנשיו למתקפה מוצלחת במחצבת ל'אומט
ליד קלורי בצפון-מזרח צרפת באוקטובר.

לאחר המלחמה, החלה מרפי בקריירה של 21 שנה. הוא שיחק את עצמו ב 1955 אוטוביוגרפי
הסרט לגיהינום ובחזרה , מבוסס על זיכרונות 1949 שלו באותו שם, אבל רוב התפקידים שלו
היו במערב . הוא עשה הופעות אורח על תוכניות טלוויזיה מפורסמת וכיכב בסדרה לחישה סמית
' . מרפי היה כותב שירים מוגמר למדי. הוא גידל סוסים רבעי בקליפורניה ובאריזונה, והפך

למשתתף קבוע במירוץ סוסים.

סובל מהמה שהיה מתואר כיום כהפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD), ישן עם אקדח טעון
מתחת לכר. הוא חיפש נחמה בגלולות שינה ממכרות. בשנים האחרונות שלו, הוא היה סובל
מבעיות כסף, אך סירב להצעות להופיע אלכוהול פרסומות סיגריות כי הוא לא רוצה להגדיר
דוגמה רעה. מרפי נפטר בהתרסקות מטוס בווירג'יניה ב -1971, זמן קצר לפני יום הולדתו ה
-46. הוא נקבר בהצטיינות צבאית מלאה בבית הקברות הלאומי ארלינגטון , שם הקבר שלו הוא

אחד הפופולריים ביותר.
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1966-69 (שמורות צבא ארה"ב)

 סגן ראשון (ארה"ב)דרגה

 רב סרן (המשמר הלאומי

של צבא טקסס)

מספר
שירות

18083707 (כגייס) [1]
01692509 (כקצין) [2] [1]

גדוד הרגלים ה -15יחידה

חטיבת חי"ר 3 (ארה"ב)

חטיבת חי"ר 36 (המשמר הלאומי
של צבא טקסס)

קרבות /
מלחמות

מלחמת העולם השנייה
תוניסיה · סיציליה · נאפולי - פוגיה
· אנציו · רומא-ארנו · דרום צרפת
· ארדנס-אלזס · ריינלנד · מרכז
אירופה

 מדליית כבודפרסים

 שירות מצטיין קרוס

 מדליית כוכב כסף (2)

 לגיון הכשרון

"V" 1 ,2) כוכב ברונזה 
התקן )

 לב סגול (3)

 צבא התנהגות טובה

 ציטוט יחידה יחידה (2)

 מדליית הקמפיין
האמריקאי

 מדליית קמפיינים
אירופית-אפריקאית-מזרחית (9
קמפיינים, מכשיר חץ )

 מלחמת העולם השנייה
מדליית ויקטורי

 צבא הכיבוש מדליה עם
סגר גרמני

 לגיון הכבוד הצרפתי
(כיתה של שבלייה )

Croix de צרפתית 
Guerre עם כוכב כסף

Croix de צרפתית 
Guerre עם כף (3)

 הבלגית קרואה דה גואר
עם כף היד

הערות
הערות שוליים

ציטוטים

הפניות
קריאה נוספת

קישורים חיצוניים

מרפי היה השביעי מבין שתים-עשרה הילדים שנולדו לאמט ברי מריפי ואשתו ג'וזי בל קיליאן
בקינגסטון, טקסס . [ALM 1] המארפים היו חרשים ממוצא אירי. [7]

כילד, מרפי היה מתבודד עם תנודות במצב רוח ומזג נפץ. [8] הוא גדל בטקסס, סביב
Farmersville , Greenville , ו Celeste , שם הוא למד בבית הספר היסודי. [9] אביו

נסחף פנימה והחוצה מחיי המשפחה ובסופו של דבר נטש אותם. מרפי נשר מבית הספר בכיתה ה
'וקיבל עבודה לקטוף כותנה דולר ליום (שווה ערך ל 18 $ בשנת 2018) כדי לסייע לפרנס את
משפחתו; הוא גם הפך מיומן עם רובה, ציד משחק קטן כדי לעזור להאכיל אותם. אחרי שאמא
מתה שלו אנדוקרדיטיס ו דלקת ריאות [10]ב -1941 עבד בחנות לתיקון הרדיו ובחנות הכלבו
המשולבת, במוסך ובתחנת הדלק בגרינוויל. [11] רשויות מחוז האנט הציבו אותו שלוש אחיותיו
הצעירות בבית האבות של הילדים בולם", [12] יתומים נוצריים קווינלן . אחרי המלחמה הוא
קנה בית בפארמרסוויל עבור אחותו הבכורה קורין ובעלה, פולין ברנס. אחיו הקטנים חלקו לרגע

את הבית. [13]

ההפסד של אמו נשאר עם מרפי כל חייו. מאוחר יותר הוא אמר:

היא מתה כשהייתי בת שש-עשרה. היה לה השיער הכי יפה שראיתי בחיים
שלי. הוא הגיע כמעט עד הרצפה. היא כמעט לא דיברה; ותמיד נראה שהוא
מחפש משהו. מה אני לא יודע. לא דיברנו על הרגשות שלנו. אבל כשהיא

הלכה לעולמה, היא לקחה ממני משהו. נראה שחיפשתי אותו מאז. [14]

מרפי תמיד רצה להיות חייל. לאחר יפנית ההתקפה על פרל הרבור בדצמבר 1941, הוא ניסה
לגייס, [11] אך הצבא, חיל הים ואת חיל הנחתים את פניו ריקם עבור תת משקל של קטינים.
אחרי אחותו סיפקה תצהיר כי זייף תאריך הלידה שלו בשנה, הוא התקבל על ידי צבא ארה"ב ב
-30 ביוני 1942. [ALM 1] [ALM 2] לאחר הטירונות ב קמפ וולטרס , [20] הוא נשלח פורט

מייד לאימון חי"ר מתקדם. [21] במהלך האימון הבסיסי, הוא הרוויח את תג מארקסמן עם רופל
Component בר ו מומחה המומחהעם בר רכיב. [22]

המרפים נשלחו ל קזבלנקה ב צרפתית מרוקו ב -20 בפברואר 1943. הוא שובץ חברת B, גדוד
1, גדוד חי"ר 15 , חטיבת חי"ר 3rd , שמתאמן תחת פיקודו של האלוף לוסיאן טרסקוט .

[23] [24] הוא השתתף כשליח פלוגה עם אוגדתו בארז'ו באלג'יריה, באימונים קפדניים על

נחיתתן של בעלות הברית בסיציליה . [25] הוא הועלה לדרגה ראשונה פרטית ב -7 במאי
ורב-טוראי ב- 15 ביולי. [26] [27]

כשנחתה 3 חי"ר בלייקאטה , סיציליה, ב- 10 ביולי, מרפי היה רץ. [28] [29] בפטרול צופיות
הוא הרג שני קצינים איטלקים נמלטים ליד קניקאטי . [30] הוא נדחק למחלה במשך שבוע,
כאשר חברה ב 'הגיעה לפאלרמו ב -20 ביולי, [31] הוא הצטרף אליהם כאשר הם הוקצו לאתר

חיים מוקדמים

שירות מלחמת העולם השנייה
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צרפתית ארבעה צבעים של

Croix de Guerre צבעים של

 קרב Infantryman תג

 תגית מרקסמן עם בר

 תג מומחה עם סרגל רכיב

 מדליית שירות אזרחית
יוצאת דופן

 טקסס המחוקקת של
מדליית כבוד

עבודה
אחרת

שחקן, כותב שירים, חוואי

חתימה

אתר
אינטרנט

http://www.audie) אודי ל. מרפי
(murphy.com

הגבעה המגן על המקלע, ואילו שאר חטיבת הרגלים השלישית נלחמה ב סן Fratello בדרך
לכבוש בעלות הברית של נמל המעבר של מסינה . [32]

מרפי השתתף בנמל סלרנו ביבשת ספטמבר 1943 , בבטיפגליה . [33] בזמן מסיבת צופיות
לאורך נהר וולטורנו , הוא ושני חיילים אחרים היו מארב. ירי מקלע גרמני הרג חייל אחד. מרפי
והניצול השני הגיבו בהריגת חמישה גרמנים ברימוני יד ובאש מקלעים. [34] אמנם לוקחים חלק
בתקיפה של בעלות הברית באוקטובר על קו Volturno , [33] [35] ליד Mignano מונטה
לונגו היל 193, הוא והחברה שלו נהדפו התקפה על ידי שבעה חיילים גרמנים נהרגו שלוש

ולקיחת ארבעה שבויים. [36]מרפי הועלה לסמל ב -13 בדצמבר. [37]

בינואר 1944 הועלה מרפי לסמל ראשון. [37] הוא אושפז בנאפולי עם מלריה ב -21 בינואר
ולא היה מסוגל להשתתף בנחיתה הראשונית בחוף החוף של אנציו . [38] הוא חזר ב -29
בינואר והשתתף בלחימה הראשונה של צ'יסטרנה , [39] [40] ונעשה סמל פלוגה ב 'לאחר
הקרב. [41] הוא חזר עם הדיביזיה השלישית לאנציו, שם הם נשארו במשך חודשים. [42] מחסה
ומרפאתו, שהסתתרו ממזג האוויר בבית חווה נטוש ב- 2 במארס, הרגו צוות של טנק גרמני
חולף. [43]לאחר מכן הוא זחל החוצה לבד קרוב מספיק כדי להרוס את הטנק עם רימוני רובה,

[45] [44] . "V" אשר קיבל את כוכב הברונזה עם מכשיר

מרפי המשיך לעשות סיורים סייר כדי לקחת שבויים גרמנים לפני מאושפז במשך שבוע ב -13
במרץ עם התקף השני של מלריה. שישים ואחד קציני חיל רגלים וחוגרים של פלוגה ב ', חיל

הרגלים ה -15, כולל מרפי, זכו בתגוף קרב אינפנטרימן ב -8 במאי. [46]

מרפי הוענק ארד אלון עלה Cluster עבור כוכב הברונזה שלו. [47] [48] כוחות אמריקאים
שחררו את רומא ב -4 ביוני, ומרפי נשאר ברומא עם מחלקה במהלך יולי. [49]

במהלך הגל הראשון של פלישת בעלות הברית לדרום צרפת , קיבל מרפי את "צלב השירות
המובהק" [50] [51] לפעולה שנערכה ב -15 באוגוסט 1944. [52]

לאחר הנחיתה על צהוב חוף ליד Ramatuelle , [53] מחלקתו של מרפי היה עושה את דרכו בכרם
כשהגברים הותקפו על ידי חיילים גרמנים. הוא הוציא מקלע מנותק מהכיתה והחזיר אש לעבר
החיילים הגרמנים, והרג שניים ופצע אחד מהם. [53] שני גרמנים עזבו בית במרחק של כ -100
מטרים (91 מטר) ונראו כניעה; כאשר החבר הטוב ביותר של מרפי הגיב, הם ירו בו והרגו. מרפי

התקדם לבדו על הבית באש ישירה. הוא הרג שישה, פצע שניים ולקח 11 אסיר. [53]

מרפי היה עם הגדוד הראשון, גדוד הרגלים ה -15 במהלך המתקפה של 27-28 באוגוסט
במונטלימאר שהבטיחה את השטח מהגרמנים. [52] [54] יחד עם שאר החיילים שהשתתפו בפעולה,

הוא קיבל את ציטוט יחידת הנשיאות . [55]

הלב הסגול הראשון של מרפי היה עבור פצע בעקב שקיבל פצצת מרגמה ב -15 בספטמבר 1944
בצפון-מזרח צרפת. [56] [57] [58] הראשון שלו כוכב הכסף בא לאחר שהרג ארבעה ונפצענו שלוש
בעמדת מקלע גרמנית ב -2 באוקטובר בשעת מחצבת L'Omet בתוך נהר Cleurie העמק. [50]
כעבור שלושה ימים, מרפי זחל לבדו לעבר הגרמנים ב- L'Omet, נושאת SCR-536 רדיו ולכוון ואנשיו במשך שעה בעוד הגרמנים ירו ישירות אליו. כאשר
גבו אנשיו לבסוף את הגבעה, נהרגו 15 גרמנים ו -35 נפצעו. מעשיו של מרפי הרוויחו לו ארד אשכול עלים לכוכב הכסף שלו. [59]הוא הוענק לוועדה בשדה
הקרב לסגן ב -14 באוקטובר, שהעלה אותו למפקד מחלקה. [60] בעודו בדרכו לברווליאורס ב -26 באוקטובר, הותקפה מחלקה 3 של פלוגה ב 'על ידי קבוצת
Aix-en- -צלפים גרמנית. מרפי נתפס שניים לפני שנורה על ירך על ידי צלף; הוא החזיר אש וירה בצלף בין העיניים. בבית החולים הכללי השלישי ב
Provence , [61] הסרת הנמק מפצעיו גרמה לאובדן חלקי של שרירי הירך שלו והרחיקה אותו מהקרבות עד ינואר. [50] מרפי קיבל הראשון שלו ברונזה

אלון עלה Cluster על הלב הסגול שלו עבור פגיעה זו. [62] [63]

נחיתה של בעלות הברית בסיציליה, ליקטה
מגזר ג'וס ביץ 'מולרלה פוליסיה, מרקר
הוקמה 10 יולי 2011
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 ) בהרי ווז'ה , הוחזקו בידי כוחות גרמניים מאז נובמבר 1944. [64] ב- 14 בינואר 1945 חזר מרפי למחלקה
2
כיכר קולמאר , 850 קמ"ר (2,200 ק"מ 

שלו, שהועברה לאזור קולמר בדצמבר . [65] הוא עבר עם החטיבה השלישית ב -24 בינואר לעיר הולצוויר , שם עמדו בפני מתקפת נגד גרמנית חזקה. [66]
הוא נפצע בשתי רגליו, ועליהן קיבל אשכול שני של "ארד אלון" על לבו הסגול. [67] מאחר שהחברה ציפתה לתגבורות ב -26 בינואר, הוא מונה למפקד

החברה ב '. [68]

הגרמנים הבקיעו פגיעה ישירה על משחתת טנקים מסוג M10 , הציתו אותה, ואילצו את הצוות לזנוח אותה. [69] מרפי הורה לאנשיו לסגת למיקומים ביער,
להישאר לבדו בתפקידו, לירות בקרבי M1 שלו ולפטר אש ארטילרית דרך הרדיו שלו בזמן שהגרמנים כיוונו אש ישירות לתפקידו. [70] מרפי עלה על
המשחתת הטנקית הנשרפת, והחל לירות מקלע 0.5 מ"מ על הגרמנים המתקדמים, והרג חוליה זוחלת דרך תעלה לעברו. [71]במשך שעה עמד מרפי על משחתת
הטנקים הבוערת, שהחזירה אש גרמנית לחיילי רגלים וטנקים מתקדמים, הרגו או גרמו 50 גרמנים. הוא סבל מפציעה ברגלו, ועצר רק אחרי שאזל לו

התחמושת. מרפי חזר לאנשיו, התעלם מפציעתו, והוביל אותם להדוף את הגרמנים. הוא התעקש להישאר עם אנשיו בזמן שפצעיו טופלו. [69]

על מעשיו באותו יום, הוא זכה במדליית הכבוד . [72] חטיבת הרגלים השלישית קיבלה את אות הנשיאות ליחידה על פעולותיה בכיס הקולמר, ונתנה למרפי
ארד אשכול עלים עבור הסמל. [73]

ב -16 בפברואר הועלה מרפי לדרגת סגן [74] וקיבל את לגיון ההצטיינות עבור שירותו מ -22 בינואר 1944 עד 18 בפברואר 1945. [75] הוא הועבר מקווי
החזית למפקדת החטיבה והקים קצין קישור . [76]

ארצות הברית גם כבדה תרומות למלחמה מרפה עם מדליית המבצע האמריקנית , [77] מדליית מבצע
המזרח האירופית-האפריקנית התיכונה עם מכשיר ראש החץ ו 9 כוכבי קמפיין , את מדליית הנצחון
במלחמת העולם השנייה , [77] ואת צבא כיבוש מהדלייה עם גרמניה Clasp . [45] [77] צרפת
הכירה שירותו עם לגיון הכבוד הצרפתי - כיתה של שבלייה , [78] צרפתית Croix de Guerre עם
סילבר סטאר, [79]את הקרואיקס הצרפתי עם פאלם, [80] את מדליית השחרור הצרפתית [45] [77]
ואת הצבעים הצרפתים בצבעים של Croix de Guerre , [45] אשר אושרה עבור כל חברי חטיבת
Croix הרגלים השלישית שלחמו צרפת בזמן מלחמת העולם השנייה. בלגיה הוענק מרפי את הבלגית

[80] .Palm 1940 עם de Guerre

תא"ל ראלף ב'לובט וסגן אלוף האלט ד. אדסון המליצו למרפי על מדליית הכבוד. [81] [82] ליד
Medal of תיקון [15] הציג מרפי עם AM זלצבורג , אוסטריה ב -2 ביוני 1945, [83] אלוף
Honor ו לגיון ההצטיינות למעשיו בבית Holtzwihr. כשנשאל אחרי המלחמה מדוע תפס את

המקלע והשתלט על פלוגה שלמה של חי"ר גרמני, השיב: "הם הרגו את החברים שלי". [84]

מרפי קיבל כל פרס צבאי של צבא ארצות הברית על גבורה זמין מצבא ארה"ב עבור שירות מלחמת
[ALM 3] .העולם השנייה שלו

פניות נעשו באמצעות ערוצים רשמיים על האפשרות של מרפי במחנה ווסט פוינט עם שובו לארצות
הברית, אבל הוא מעולם לא נרשם. [6] [87] על פי מחבר דון גראהם, המרפים הציעו את הרעיון ואחר כך שמטה אותו, ואולי כשהבין את מידת ההכנה אקדמית

הנדרשת כדי לעבור את בחינת הכניסה. [88]

מרפי היה אחד מכמה אנשי צבא שקיבלו צווי ב -8 ביוני 1945 כדי לדווח פורט סאם יוסטון ב סן אנטוניו, טקסס , עבור החובה לשינוי זמני. [6] [87] עם
ההגעה ב -13 ביוני, הוא היה אחד מארבעה שהוקצה פורט סאם יוסטון צבא קרקע ושירותי הפצת תחנה ושלח הביתה 30 ימי הבראה, עם הרשות לנסוע לכל
מקום בתוך ארצות הברית באותה התקופה. [6] בעת חופשה, מרפי היה מקובל עם תהלוכות, נשפים, ונאומים. [89] הוא קיבל מדליית התנהגות טובה מאוחרת ב

-21 באוגוסט. [90]

[ALM 4] .הוא שוחרר בדרגת סגן ב -50% סיווג מוגבלות ב -21 בספטמבר והועבר לשריון המילואים

קישוטים

הגרסה הצבאית של מדליית הכבוד
שירות צבאי לאחר המלחמה

לחץ פוסט טראומטי
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מאז שירותו הצבאי, היה מרפי סובל מנדודי שינה ומדיכאון, והוא ישן באקדח טעון מתחת לכר. [92] [93]
בדיקה רפואית לאחר 17 ביוני 1947 חשפה תסמינים של כאבי ראש, הקאות וסיוטים על המלחמה.
הרישומים הרפואיים שלו הראו כי הוא לקח כדורי שינה כדי למנוע סיוטים. [94] באמצע שנות השישים
הוא זיהה את תלותו בפלסידיל , ונעל את עצמו בחדר במלון במשך שבוע כדי לשבור בהצלחה את
ההתמכרות. [15] רמות הלחץ הפוסט טראומטי החריפו את הלך הרוח המולדת שלו, [8] והופיעו בפרקים
שחבריהם ועמיתיהם המקצועיים מצאו בהלה. [95]אשתו הראשונה, דיקסי ונדה הנדריקס, טענה שהוא
החזיק אותה פעם באיומי נשק. [96] היא היתה עדה לבעליה של אשמה ודמעות על קטעי חדשות של יתומי
המלחמה הגרמניים. [97] מרפי מצא בקצרה שובר מתח יצירתי בכתיבת שירה לאחר שחרורו מהצבא.
שירו "הצלבים גדלים על אנציו" הופיע בספרו לגיהינום ובחזרה , [98] אך מיוחס לאופי הבדוי קריגן.

[99]

במאמץ למשוך תשומת לב לבעיות חוזר מלחמת קוריאה ו מלחמת וייטנאם הוותיקה, המרפים דברו בגילוי
לב על הבעיות שלו עם הפרעת דחק פוסט-טראומטית . [100] זה היה ידוע במהלך חייו של מרפי כ"עייפות קרב " ו"הלם קרב ", טרמינולוגיה שתחילתה
במלחמת העולם הראשונה. הוא קרא לממשלה לתת תמורה מוגברת ולחקור את ההשפעה הרגשית של חוויות לחימה, להרחיב את היתרונות הבריאותיים ותיקי

מלחמה. [101] [102]

בעקבות חקיקתו של חבר הקונגרס האמריקני, אולין טיג, חמישה חודשים לאחר מותו של מרפי ב -1971 , הוקם בשנת 1973 , אודי ל. מרפי ממוריאל, בית
החולים VA [103] בסן אנטוניו, כיום חלק ממערכת הבריאות הוותיקה של דרום טקסס. . [104] [105]

בסוף מלחמת העולם השנייה, חטיבת הרגלים ה -36 חזרה לביקורת המדינה במסגרת המשמר הלאומי של צבא טקסס , [106] וחבריו של מרפי, האלוף ה 'מילר
איינסוורת' והתא"ל קרל ל. פיני, היו המפקד ה -36 וסגן המפקד בהתאמה. לאחר 25 יוני 1950 תחילתה של מלחמת קוריאה, מרפי החל בקריירה צבאית
שנייה והוזמן כקפטן באגף הרגלים ה -36 של המשמר הלאומי של צבא טקסס. [107] [108] הוא קדח טירונים במחנות האימונים בקיץ, והעניקו רשות המשמר
להשתמש בשם והתמונה שלו בחומרי גיוס. [109]על אף שרצה להצטרף ללחימה ולטלטל את פעילות האימונים בקריירת הקולנוע שלו, חטיבת הרגלים ה -36

מעולם לא נשלחה לקוריאה. [110] [111]

על פי בקשתו, הוא הועבר למצב לא פעיל ב- 1 באוקטובר 1951 בשל התחייבויותיו לסרטים עם אולפני MGM , וחזר למעמד פעיל בשנת 1955. מרפי הועלה
לדרגת רס"ן על ידי המשמר הלאומי של צבא טקסס בשנת 1956 וחזר לבלתי פעיל ב -1959 . ב -1969, הפרדתו הרשמית מן המשמר העבירה אותו לשמורת

הצבא של ארצות הברית. [113] הוא נשאר עם USAR עד להעברתו למילואים בדימוס בשנת 1969. [114]

במהלך הקריירה המשחק פורש מ 1948 עד 1969, עשה מרפי יותר מ 40 סרטים תכונה אחת סדרת
טלוויזיה. [ALM 5] כאשר השחקן והמפיק ג'יימס קאגני ראה אור בגליון ה- 16 ביולי 1945 החיים
המגזין המתארים מרפי כמו "החייל המעוטר ביותר", [86] הוא הביא אותו להוליווד. קאגני ואחיו
ויליאם חתמו עליו בתור שחקן חוזה עבור חברת ההפקה שלהם ונתנו לו אימון במשחק, בקול
ובריקוד. הם מעולם לא הטילו מרפי בסרט ועל חילוקי דעות אישיים שהסתיימו העמותה בשנת
1947. [116] מרפי מכן עבד עם מתנהג מאמן אסטל הרמן , מושחז הדיקציה באמירת דיאלוג בין

ויליאם שייקספיר וויליאם סארויאן . [117]

מרפי עבר למועדון האתלטיקה של טרי האנט בהוליווד, שם הוא חי עד 1948. [118] [119] סופר
הוליווד דוד "Spec" McClure התיידד עם מרפי, שיתף פעולה איתו על הספר של מרפי 1949
לגיהנום ובחזרה . McClure [120] השתמש קשרים שלו כדי לקבל מרפי 500 $ (שווה ערך ל $
5,000 בשנת 2018) חלק קצת בטקסס, ברוקלין ושמים . [121] הסוכן של וונדה הנדריקס , שאותו

כבר מתקופת מאז 1946, [122] יש לו חלק קצת על 1948 אלן לאד הסרט מעבר גלורי בבימויו של
ג'ון פארו . [123] סרטו משנת 1949, " ילד רע"נתן לו את התפקיד הראשי הראשון שלו. [124]
התומכים הפיננסיים של הסרט סירבו לממן את הפרויקט, אלא אם כן ניתנה למרפי יתרון; [125] ובכך
הניחו אמני בעלות הברית את הסתייגותם מהשימוש בנגן לא מנוסה והעניקו לו את תפקיד הכוכבים.

[126]

אודי L. מרפי הזיכרון VA Hospital ב
סן אנטוניו , טקסס

טקסס צבא משמר לאומי

הקריירה הקולנועית
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אולפני יוניברסל חתמו על מרפי לחוזה באולפן בן שבע שנים ב -2,500 דולר לשבוע (שווה ערך ל
-26,000 דולר ב -2018). [127] [128] הסרט הראשון שלו בשבילם היה כמו בילי הנער ב קיד

מטקסס בשנת 1950. הוא עטף אותה שנת ביצוע סיירתי בכיכובו וונדה הנדריקס, שאותו הרגע הפך
לאשתו, [129] ו ריידרס קנזס כמו מחוץ לחוק ג 'סי ג' יימס . יוניברסל השאיר אותו ל MGM ב
1951 בשכר של 25,000 $ [130] כדי לשחק את ההנהגה של הנוער [ALM 6] ב האדום תג האומץ ,
[133] . The Unforgiven 1960 בבימויו שלג'ון יוסטון . [132] מרפי יוסטון עבדו יחד שוב בסרט

הסרט היחיד מרפי עשה בשנת 1952 היה דו קרב ב סילבר קריק עם הבמאי דון סיגל . מרפי עבד עם
סיגל עוד פעם אחת בשנת 1958 עבור Run Run . בשנת 1953, הוא כיכב פרדריק דה קורדובה
של טור דרום , [134] וכן שיחק ג'ים הארווי ב נתן ג'ורן של Tumbleweed , עיבוד של הרומן קנת
Gunsmoke and פרקינס השלושה היו עריקים . [135] [136] הבמאי נתן ג'וראן גם ביים את
Drums מעבר לנהר . [137] ג'ורג 'מרשל ביים את מרפי ב -1954Destry , גרסה מחודשת של

[138] . Max Brand המבוססת על דמות שנוצרה על ידי המחבר , Destry Rides Again

אף כי מרפי נרתע מלכתחילה להיראות כמו עצמו בגיהינום ובחזרה , הסתגלותו לספרו של ג'סי היבס
ב- 1955 , הסכים לבסוף; [139] הוא הפך את הלהיט הגדול ביותר בהיסטוריה של אולפני יוניברסל
באותה עת. [140] [141] כדי לעזור לפרסם את שחרורו של הסרט, הוא עשה הופעות אורח בתוכניות
טלוויזיה כגון What's My Line? , [ALM 7] ולוהט של העיר , [142] ואת שעת הקומדיה של

קולגייט . [ALM 8] צוות Hibbs-Murphy הוכיח הצלחה כה רבה ב- To Hell and Back [143]כי שני עובדים יחד על חמישה סרטים הבאים. השותפות
הביאה את ההליכה ב -1956 במערב הפרוע לארץ הפרא , [144] ואת הלא מערבונים ג'ו Butterfly [145] ואת העולם בפינה שלי . הם עבדו יחד בפעם

האחרונה בשנת 1958 המערבי רייד שביל מעוקל . [146]

ג 'וזף ל Mankiewicz שכר מרפי לשחק את התפקיד titular [ALM 9] בשנת 1958 הסרט האמריקאי שקט . [148] מרפי יצרה שותפות עם הארי ג 'ו בראון
לעשות שלושה סרטים, החל את האקדחים של פורט תחתונה (1957). השותפות נפלה במחלוקת על שני הפרויקטים הנותרים, ובראון הגיש תביעה נגד מרפי.

[149]

מרפים היו מובלט שלושה מערבונים 1959: הוא ככב היפך סנדרה די ב The Wild ואת Innocent , [150] שתפו פעולה כמפיק-שותף uncredited עם
וולטר Mirisch על השחור ולבן הטיל צל ארוך , ובצעו כמו רוצח שכיר ב No Name על Bullet , סרט התקבל היטב על ידי המבקרים. [151] תלמה ריטר
היה costar שלו ב 1960 סטיילימה בטלוויזיה פרק "האיש". [152] בתחילת שנות ה -60, תרם מרפי את זמנו ושאל את שמו ותמונתו לשלושה פרקים של
"התמונה הגדולה"סדרת הטלוויזיה שהפיקה צבא ארצות הברית. הוא קיבל את מדליית השירות האזרחי לשנת 1960, על שיתוף הפעולה שלו בפרק " גשר

שבור" , שבו ביקר את עצמו במתקנים צבאיים בגרמניה, באיטליה, בטורקיה ובמדינת ניו מקסיקו, כדי להציג את הנשק האחרון של הצבא. [153] [154]

סופר Clair Huffaker כתב את התסריטים 1961 עבור סרטים של מרפי שבע דרכים מאת Sunown ו Posse מהגיהנום . [155] ווילארד ווילינגהאם ואשתו
מרי וילינגהאם התיידדו עם מרפי בימים הראשונים בהוליווד ועבדו איתו על מספר פרויקטים. [156] [157] [158]

וילארד היה מפיק בסדרת הטלוויזיה של מרפי משנת 1961, לחש את סמית , [159] וכתב את התסריט על הקרב על בלאדי ביץ ' באותה שנה. [160] הוא שיתף
פעולה על Bullet עבור האיש הרע [161] בשנת 1964 ו אריזונה ריידרס בשנת Willinghams [162] .1965 כצוות וכתב את התסריט באיומי אקדח [163] ,
כמו גם את התסריט לסרט להוביל בכיכובו האחרון של מרפי המערבי 40 אקדחים למעבר אפאצ'י ב -1967. [164] מרפי עשה את טרונק לקהיר בישראל ב

[165] .1966-

הוא פגש לראשונה את הבמאי באד בוטיצ'ר כאשר מרפי ביקש להיות שותף האיגרוף שלו במועדון האתלטיקה של טרי האנט. [166] לאחר מכן הוא הופיע
בתפקיד 1951 הכותרת של המערב הראשון של Boetticher של ילד Cimarron . [167] בויטיכר כתב את התסריט ב -1969 לסרט האחרון של מרפי, "זמן

למות" . [168] שני פרויקטים אחרים כי מרפי Boetticher מתכננים לשתף פעולה - סוס מר בארנום ו כשיש Sumpthin' לעשות  - לא התממש. [169]

מרפי נישאה לשחקנית ונדה הנדריקס ב -1949. [170] הגירושין הפכו לסופיות שנתיים לאחר מכן ב -1951 . כעבור ארבעה ימים הוא התחתן עם הדיילת
לשעבר של חברת התעופה פמלה אופל לי ארצ'ר (7 באוקטובר 1919/1920 - 23 באפריל, 2010), שאיתו [172] היו לו שני בנים: טרי מיכאל (נולד ב -14

במרס 1952), [173] [174] וג'יימס שינון (נולד 1954). [175]

[ALM 10] . מרפי גידל סוסי רבעי בחוות אודי מרפי במה שעכשיו הוא מניפי, קליפורניה וחווה מרפי בפימה קאונטי, אריזונה
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הסוסים שלו התרוצצו על מסלול המרוצים של דל מאר , והוא השקיע סכומי כסף גדולים בתחביב. [178] הימורו
של מרפי הותיר את כספו במצב גרוע. ב -1968 הוא הצהיר כי הוא איבד 260,000 $ בעסקת נפט באלג'יראי
והתמודד עם מס ההכנסה הפנימי על מסים שלא שולמו. [179] למרות הקשיים הכספיים שלו, מרפים סרבו

להופיע בפרסומות לאלכוהול וסיגריות, מודעות להשפעה הוא יצטרך בשוק הנוער. [180]

ב -28 במאי 1971, מרפי נהרג כאשר המטוס הפרטי שבו הוא היה נוסע התרסק לתוך הר Brush, ליד
Catawba , וירג 'יניה, 20 ק"מ (32 ק"מ) ממערב Roanoke בתנאים של גשם, עננים, ערפל אפס הראות.

[181] גם הטייס וארבעת הנוסעים האחרים נהרגו. [182]

המטוס היה מטוס Aero Commander 680 של מטוס שהוטס על ידי טייס שהיה בעל רשיון פיילוט פרטי
ודיווח על 8,000 שעות טיסה, אך לא החזיק בשום מכשיר . המטוס התאושש ב- 31 במאי. [183] לאחר מות
בעלה, פמלה מרפי עברה לדירה קטנה וקיבלה עמדת פקידה בבית החולים למינהל ותיקי ספולבדה בלוס אנג'לס,

שם היא נשארה מועסקת במשך 35 שנים. [184]

ב -1975, בית המשפט קיבל אלמנתו של מרפי, פמלה, ושני ילדיהם 2.5 מיליון דולר פיצויים בשל התאונה.
[185]

ב- 7 ביוני 1971 נקבר מרפי בהצטיינות צבאית מלאה בבית הקברות הלאומי בארלינגטון . [186] בהשתתפות
היו שגריר באו"ם ג'ורג 'בוש , הרמטכ"ל וויליאם וסטמורלנד ורבים מחטיבת הרגלים השלישית. [187] הקבר
של מרפי הוא בסעיף 46, מספר המצבה 46-366-11, הממוקם על פני כונן הזיכרון מן האמפיתיאטרון. מאוחר
יותר נבנה שביל מיוחד כדי להכיל את המספר הרב של אנשים שביקרו כדי לחלוק כבוד. זהו בית הקברות השני

של בית הקברות, אחרי זה של הנשיא ג'ון קנדי . [188]

המצבות של מדליית כבוד של קבורות בבית העלמין הלאומי ארלינגטון מעוטרות בדרך כלל עלים זהב. מרפי
ביקש בעבר שהאבן שלו תישאר פשוטה וחד-משמעית, כמו זו של חייל רגיל. [189] המצבה מכילה את שנת
הלידה 1924, המבוססת על חומרים מזויפים לכאורה בין הרשומות הצבאיות שלו. [190] בשנת 1974, סמן
גרניט גדול הוקם בדיוק את שביל האפלצ'ים ב  בגובה של 3,100 ', ליד

אתר ההתרסקות. [191]

הצטיינות אזרחית הוענקו על מרפי במהלך חייו ולאחר מותו, כולל כוכב על ההליכה הוליווד של תהילה . [192]
[ALM 11] . בשנת 2013, מרפי היה מכובד על ידי המדינה הביתה עם מדליית טקסס המחוקקת של כבוד

הלהקה השבדית מטאל סבטון כתבה שיר על אלבום האולפן שלהם, גיבורים , גם זכאי לגיהינום ובחזרה , להנציח
ולהכיר באודי מרפי כאחד הוותיקים המעוטרים ביותר במלחמת העולם השנייה. [197]

דייוויד מקלאור, משתף הפעולה שלו בספר " לגיהנום ובחזרה" , גילה את כשרונו של מרפי לשירה במהלך עבודתם על הזיכרונות, כאשר מצא פסוקים
שהושמטו בדירתו של מרפי בהוליווד. אחד השירים, "הצלבים גדלים על אנציו", מופיע בגיהנום ובחזרה המיוחסים לחייל בשם קריגן. רק שניים אחרים שרדו,
"בודדים ומרחוק" ו"חופש זבובים בלבך כמו נשר ". האחרון היה חלק מנאום שכתב מרפי בהקדשה משנת 1968 באנדרטה לזכר מלחמת אלבמה במונטגומרי ,

מרפי בשנת 1961

מוות והנצחה

המצבה של מרפי על בית
הקברות הלאומי בארלינגטון ב
בארלינגטון קאונטי, וירג'יניה

אנדרטה באתר של התרסקות
מטוס וירג 'יניה שבו אודי מרפי
נהרג

N 80.225748 ° W ° 37.364554
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ומאוחר יותר קבע למוסיקה של סקוט טרנר תחת הכותרת "קסדה ישנה". [198]

מרפי היה מעריץ של מוזיקת קאנטרי, בפרט בוב וילס ו צ'ט אטקינס , אבל לא היה זמר או מוזיקאי בעצמו. [199] באמצעות חברו גיא מיטשל , הוצג מרפי כדי
פזמונאי סקוט טרנר בשנת 1961. [200] [201] השניים שיתפו על שירים רבים בין 1962 ו 1970, המצליח ביותר של מה שהיה "תריסים לוחות" ו "כאשר

המכות הרוח בשיקגו ". [202]

1. בנו של מרפים הטריים הוא נשיא קרן מחקר אודי המרפים, אשר בשתי הסקיצה שלה ביוגראפית מרפי Family Tree רשימת שנת
הלידה שלו כפי 1925. [3] תאריך לידה של המרפים ניתן הוא 1924 ו 1925 על ידי מרפי עצמו. דומה היה שהוא הולך הלוך וחזור

בתאריכים עד סוף ימיו. אחותו, גברת קורין ברנס, כמו קרובת משפחתו הקרובה ביותר, חתמה על מסמך נוטריוני המעיד על תאריך
הלידה של 20 ביוני 1924, כי מרפי העלה את בקשת הגיוס שלו, זייף את שנת הלידה שלו כדי שיוכל לפגוש את צבא ארצות הברית

לגיוס. לאחר מכן, כל הרשומות הצבאיות מציגות את התאריך המזויף כביכול כתאריך לידתו. [4]רישיון הנהיגה שלו בקליפורניה הראה
תאריך לידה של 1925. [5] [6]

2. קיים מידע מתנגש לגבי תאריך ומקום הגיוס של מרפי. האתר של אודי ל 'מרפי ממוריאל סוקר מסמכים ממשרד הארכיון והתיעוד
הלאומי של ארה"ב, הכוללים את הצהרתה של קורין ברנס ואת "אינדוקציה רקורד" של מרפי, אשר מראה אותו "התגייס ב דאלאס,

טקסס" ב -30 ביוני 1942, ואת השורה לעיל זה אומר "התקבל לשירות בגרינוויל, טקסס". הרשם הלאומי של מקומות היסטוריים
הרישום הוסיף את משרד הדואר של גרינוויל כאתר היסטורי מספר 74002081 בשנת 1974, בצטטו זה כמו מרפי של מקום

התגייסות, אולי מתייחס המבצע כינה הצבא "התקבל לשירות". NRHP גם מראה את תאריך הגיוס שלו כמו 20 יוני 1942 אשר עשוי
להיות התאריך שבו הוא התקבל לשירות.

3. שירותו הצבאי של המרפים היה קרבי קשור. לפיכך, הוא לא קיבל את מדליית החייל הלא לוחמת. חוק הקונגרס (חוק פומבי 446-69,
2 ביולי 1926) 44 סטאטוס 780) קבע את מדליית החייל לגבורה "כהגדרתה ב -USC 101 10 (ד), בזמן מעשה הגבורה שהבחין

בעצמו גבורה שאינה קשורה לקרב בפועל עם האויב ". [85] בסוף שירותו במלחמת העולם השנייה, מרפי נודע כחייל המעוטר ביותר
באמריקה. [86]

4. חיל המילואים של הקצינים היה במקור אחת מכמה יחידות של השמורה המאורגנת של ארצות-הברית, שכללה גם את חיל המילואים
החבוי, את חיל-השריון של חיל-המילואים ואת חיל השימור האזרחי. מאורגן מאורגן היה מחדש במהלך מלחמת קוריאה ושמה שמם

[91] [87] .Retired Reserve ו Ready Reserve, Standby Reserve - של צבא ארצות הברית. המבנה החדש חולק ל
5. הספירה המדויקת על מספר סרטים תכונה מרפי גרם משתנה לפי המקור. שדרת הכוכבים של הוליווד ומקורות אחרים לשים המספר

הכולל שלו של סרטים עלילתיים ב 44. [115]
6. הנרי פלמינג הוא הנוער ברומן של סטיבן קריין. בשנת 1951 הסרט, פלמינג הוא שיחק על ידי מרפי כדמות ללא שם "הנוער". עם זאת,

פלמינג הוא פנה בשמו כאשר תווים אחרים מדברים איתו. [131]
YouTube .7 יש כמה גרסאות שהועלו של 5 דקותקטע מה שלי שורה כי תכונות מרפי כאורח מסתורין. ברשימה כמו פרק מיום 3 יולי

IMDb ב (/https://www.imdb.com/title/tt0746476) 1955
8. 56 דקות נטען ב- YouTube כמו אודי מרפי אטקס בוורלי הילטון גרנד פתיחה 1955 . הוא מופיע ב 28:48 ו מדבר בקצרה עם

Hedda הופר על איך הוא פעם נתן את מדליות משם אבל היה להם החליף על ידי צבא ארה"ב.
9. אלדן פייל הוא האמריקאי בספרו של גרהם גרין. בסרט של 1958, פייל הוא שיחק על ידי מרפי כדמות ללא שם "האמריקאי". [147]
1. אודי ל 'מרפי הזיכרון באתר יש מידע שנוצר על ידי המשתמש על חוות רובע אריזונה מרפי רכשה בשנת 1956 ונמכרה גיא מיטשל

בשנת 1958. [176] אמנם לא ציין כי השימוש בשם מרפי של התמונה אושרו על ידי עיזבון שלו , אתר האינטרנט של מניפי, קליפורניה
מגורים מגורים בשם "אודי מרפי ראנץ '" טוען כי הוא המיקום של החווה מרפי בבעלות בקליפורניה. Menifee [177] התאגדה בשנת

2008 ואת גבולות הקהילה של פריס.
1. הפרס בפועל הוצג על ידי המושל ריק פרי למשפחת מרפי ב -29 באוקטובר 2013 בטקס בחווה, טקסס . [193] [194] [195] [196]

https://web.archive.org/web/20161222204) "1. ריינה, שארמיין" (25 ינואר 2013). "עופרת מהחזית: סמל אודי מרפי לימוד מדריך
PDF) (http://www.lee.army.mil/sama/documents/Sergeant-Audie-Murphy-Study-Guide.pdf/208) . פורט לי . עמ '-20

http://www.lee.army.mil/sama/documents/Sergeant-Audie-Murphy-Study-Guide.pdf)) 21. מאוחסן בארכיון המקורי
PDF)) ב -22 בדצמבר 2016 . מקור: 20 בפברואר 2017 .

2. מדליית כבוד של אודי מרפי (מחלקת המלחמה 45, 9 באוגוסט 1945)
3. "ביוגרפיות" (http://www.audiemurphy.com/biography.htm) . אודי ל מרפי הזיכרון באתר . אחורה 12 באוקטובר 2013 .
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